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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ ความล้ าหน้าของเทคโนโลยี และความก้าวหน้าของระบบการผลิต 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะน าพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ฯลฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องร่ว มมือกัน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้รองรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องจักร และการวางแผนและบริหารการผลิต ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมทั้งสถาบันการศึกษาจะต้องผลิตวิศวกรที่มี
ความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิศวกรรม 
สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมากเพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์และความต้องการที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการเทคโนโลยี การ

สร้างสรรค์วิธีการหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาชุมชนให้
รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง แต่ใน
ขณะเดียวกัน มีการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 วิศวกรรมแม่พิมพ์ เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้
ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนิน
ชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัติเปิดโอกาสให้วิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ท างานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากขึ้น 
หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท างานได้กับคนทุกชาติ ทุกท่ี ทั่วโลก 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้ เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน 
            12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยและมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่งเนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้
พฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไปการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยยังคงการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่าและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว 

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่
คุณธรรม จริยธรรมและมุ่งผลิตวิศวกรวิชาชีพที่มีความรู้ทางด้านปฏิบัติการ ด้านงานแม่พิมพ์และผลิต
ชิ้นส่วน พร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านทฤษฏีเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ผลิตวิศวกรทางด้านอุตสาหกรรม
การผลิตแม่พิมพ์ ทั้งแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบและผลิตชิ้นส่วน  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานด้าน  
วิศวกรรมแม่พิมพ์ ทั้งการออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือในสภาพปัจจุบัน 

  1.3.2 เพ่ือสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการ
ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

  1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการควบคุม การวางแผน การ
ออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ 

1.3.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
ความส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมมีทักษะความรู้ในการใช้
ชีวิต 

 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
แม่พิมพ์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล(ACM/IEE) 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะ

ความรู้ความสามารถใน
การท างานของบัณฑิต 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 



7 

 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการท า
ความรู้ทางเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- อาจารย์สายปฏิบัติการต้อง

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1           ตามวัน-เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม  
  2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2           ตามวัน-เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์  
  2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ตามวัน-เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ยกเว้นวิชาชีพโยธาและก่อสร้าง และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ช่างแม่พิมพ์ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างจิ๊กและฟิกเจอร์ ช่างเทคนิคการผลิต หรือเทียบเคียงกับสาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม และส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ยกเว้นวิชาชีพโยธาและก่อสร้าง โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม 
  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
  2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้ค าปรึกษา แนะน า 
  2.4.3  มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตาม
การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.4  มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่าน
หนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา และขอ
ความช่วยเหลือ 

     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

     2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 
ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 
ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าจ้างชั่วคราว 670 703 739 775 814 
เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 
รายจ่ายอื่นๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม    
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3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจ านวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพจ านวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการจ านวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต    

จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 

  GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
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 GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific Methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

  2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
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  2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

                            2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต  
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต  

    1.1) วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  14 หน่วยกิต ให้ศึกษาจาก
รายวิชา 

ต่อไปนี้ 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 

      1.2) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 18 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ENGCC301      เขียนแบบวิศวกรรม                                  3(2-3-5) 

 Engineering Drawing 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 
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ENGIE102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Fundamental of Electrical Engineering  

                     2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล 3(1-6-4) 
 Basic Machine Tool Engineering Training 
 ENGTD102 งานเครื่องมือกล 3(1-6-4) 

 Machine Tool  
ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ 2(1-3-3) 

 Metrology Engineering Laboratory 
  ENGTD104     คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ  3(2-3-5) 
 Computer Aided Design 2D 

 ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ  2(1-3-3) 
  Computer Aided Design 3D  

 ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ    3(1-6-4) 
 Automatic Machine Tool Technology  
 ENGTD107    การปรับแต่งแม่พิมพ์                                  1(0-3-1) 
                                             Fundamental of Die Making  

    ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติข้ันสูง   3(1-6-4) 
 Advanced Automatic Machine Tool Technology 
 ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ    3(1-6-4)  
 Punch and Die Design  

 ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก             3(1-6-4)  
 Plastic Mould Design 

    ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ   3(2-3-5) 
  Metal Forming Die Design  

 ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกข้ันสูง   3(2-3-5) 
  Advanced Plastic Mould Design 

 ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  3(2-3-5) 
 Computer Aided Design and Manufacturing 

  ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม   2(1-3-3) 
  Computer Aided Engineering  

 ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน                3(2-3-5) 
 Jig and Fixture Design 
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              ENGTD116      พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ                             3(2-3-5) 
                        Fundamental of Automation 

               ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร  3(3-0-6) 
 Introduction to Plasticity 

   ENGTD118     การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์   1(0-3-1) 
 Tools and Die Practice 
             ENGTD119 การปรับแต่งและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์    3(2-2-5) 
  Fitting and Maintenance 
              ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์   1(0-3-1) 

  Tools and Die Engineering Pre-Project 
 ENGTD121    โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์                       3(1-6-4) 
  Tools and Die Engineering Project 
 และส าหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียน
ในรายวิชาต่อไปนี้ 

 ENGTD122      สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์       6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Tools and Die Engineering 

                    ส่วนนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผนการเรียนแบบไม่มีสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
 ENGTD123   การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์                      3(0-40-0)                 

  Tools and Die Engineering Practice 
 ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control 

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 

  Engineering Metallurgy  
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study   
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Research 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy 
ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 

  Maintenance Engineering 
 ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Control   
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ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย    3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Plant Design 
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management 
ENGIE136 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Assurance 
ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 

  Heat Treatment 
 ENGTD124    ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น    3(2-3-5) 
 Flexible Manufacturing System 
 ENGTD125 ระบบการผลิตแบบรวม    3(2-3-5) 
       Computer Integrate Manufacturing 

 ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด     3(2-2-5) 
       Cutting Tool Technology 

 ENGTD127 กรรมวิธีการอัดรีด     3(2-3-5) 
 Extrusion Processing 

ENGTD128    การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ    3(2-3-5) 
 Forging and Rolling of Metals 

 ENGTD129 การหล่อและการเชื่อมโลหะ    3(1-6-4) 
 Foundry and Welding  

ENGTD130 การประลองการทดสอบวัสดุ 2(1-3-3) 
 Materials Testing Laboratory 
 

   3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
 3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G หมายถึง วิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 1 - 9  

 XX หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD       : วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
  4) TED : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า  
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3.1.4.2 ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C(T–P–E) 
C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
  แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(3–0–6) - 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร   

Calculus 1 for Engineers 
3(3–0–6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3–0–6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0–3–1) FUNSC101 หรือเรียน
ควบคู่ 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2–3–5) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต 
Manufacturing Processes 

3(3–0–6) - 

ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล 
Basic Machine Tool Engineering Training 

3(1–6–4) - 

หน่วยกิตรวม 19  
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3–0–6) - 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 

Calculus 2 for Engineers 
3(3–0–6) FUNMA105 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3–0–6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0–3–1) FUNSC201 หรือเรียน
ควบคู่ 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3–0–6) - 

ENGTD102 งานเครื่องมือกล 
Machine Tool 

3(1–6–4) ENGTD101หรือเรียนควบคู ่

ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ 
Metrology Engineering Laboratory 

2(1-3-3) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 3(3–0–6) - 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mechanics 
3(3–0–6) FUNSC101 หรือ 

FUNSC105 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 

Fundamental of Electrical Engineering 
3(2–3–5) - 

ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ 
Computer Aided Design 2D 

3(2–3–5) - 

ENGTDXXX วิชาชีพเลือก (1) 2(T–P–E) - 
 หน่วยกิตรวม 20  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 3(3–0–6) - 
ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ 

Computer Aided Design 3D 
2(1–3–3) ENGTD104 

ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
Automatic Machine Tool Technology 

3(1–6–4) ENGTD102 

ENGTD107 การปรับแต่งแม่พิมพ์ 
Fundamental of Die Making 

1(0–3–1) - 

ENGTDXXX วิชาชีพเลือก (2) 3(T–P–E) - 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 3(T–P–E) - 
 หน่วยกิตรวม 18  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติข้ันสูง 

Advanced Automatic Machine Tool 
Technology 

3(1–6–4) ENGTD106  

ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 
Punch and Die Design 

3(1–6–4) - 

ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
Plastic Mould Design 

3(1–6–4) - 

ENGTD116 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 
Fundamental of Automation 

3(2–3–5) - 

ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร 
Introduction to Plasticity 

3(3–0–6) ENGCC302  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1)  3(T-P-E) - 
 หน่วยกิตรวม 18  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3–0–6) - 

ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 
Metal Forming Die Design 

3(2–3–5) ENGTD109 

ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกข้ันสูง 
Advanced Plastic Mould Design 

3(2–3–5) ENGTD110 

ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
Computer Aided Design and 
Manufacturing 

3(2–3–5) ENGTD105 และ 
ENGTD106 

ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 
Computer Aided Engineering 

2(1-3-3) ENGTD105 

ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 
Jig and Fixture Design 

3(2-3-5) ENGTD104 และ 
ENGTD106 

ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
Tools and Die Engineering Pre-Project 

1(0–3–1) ENGTD108 และ 
ENGTD109 และ  
ENGTD110 และ 
ENGTD115 

 หน่วยกิตรวม 18  
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ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
Co-operative Education in Tools and 
Die Engineering 

6(0-40-0) ENGTD105 และ 
ENGTD108 และ 
ENGTD109 และ 
ENGTD110 และ 
ENGTD115 

 หน่วยกิตรวม 6  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 3(3–0–6) - 
ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์ 

Tools and Die Practice 
1(0–3–1) ENGTD109 และ 

ENGTD110 
ENGTD119 การปรับแต่งและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 

Fitting and Maintenance  
3(2–2–5) - 

ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
Tools and Die Engineering Project 

3(1–6–4) ENGTD120 

ENGIEXXX วิชาชีพเลือก (3) 3(T–P–E) - 
 หน่วยกิตรวม 16  
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แผนการศึกษาแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(3–0–6) - 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร   

Calculus 1 for Engineers 
3(3–0–6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3–0–6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0–3–1) FUNSC101 หรือเรียน
ควบคู่ 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2–3–5) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต 
Manufacturing Processes 

3(3–0–6) - 

ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล 
Basic Machine Tool Engineering Training 

3(1–6–4) - 

หน่วยกิตรวม 19  

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3–0–6) - 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 

Calculus 2 for Engineers 
3(3–0–6) FUNMA105  

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3–0–6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0–3–1) FUNSC201 หรือเรียน
ควบคู่ 

ENGTD102 งานเครื่องมือกล 
Machine Tool 

3(1–6–4) ENGTD101 หรือเรียน
ควบคู่ 

ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ 
Metrology Engineering Laboratory 

2(1-3-3) - 

หน่วยกิตรวม 18  
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ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 3(3–0–6) - 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mechanics 
3(3–0–6) FUNSC101 หรือ 

FUNSC105 
ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ 

Computer Aided Design 2D 
3(2–3–5) - 

ENGTD107 การปรับแต่งแม่พิมพ์ 
Fundamental of Die Making 

1(0–3–1) - 

ENGTDXXX วิชาชีพเลือก (1) 2(T–P–E) - 
 หน่วยกิตรวม  15  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 3(3–0–6) - 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 

Fundamental of Electrical Engineering 
3(2–3–5) - 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3–0–6) - 

ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ 
Computer Aided Design 3D 

2(1–3–3) ENGTD104  

ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
Automatic Machine Tool Technology 

3(1–6–4) ENGTD102  

ENGTDXXX วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) - 
ENGIEXXX วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) - 

 หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติข้ันสูง 

Advanced Automatic Machine Tool 
Technology 

3(1–6–4) ENGTD106  

ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 
Punch and Die Design 

3(1–6–4) - 

ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
Plastic Mould Design 

3(1–6–4) - 

ENGTD116 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 
Fundamental of Automation 

3(2–3–5) - 

ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร 
Introduction to Plasticity 

3(3–0–6) ENGCC302  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3(T–P–E) - 
 หน่วยกิตรวม 18  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3–0–6) - 

ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 
Metal Forming Die Design  

3(2–3–5) ENGTD109  

ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกข้ันสูง 
Advanced Plastic Mould Design 

3(2–3–5) ENGTD110  

ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
Computer Aided Design and 
Manufacturing 

3(2–3–5) ENGTD105 และ 
ENGITD106 

ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 
Computer Aided Engineering 

2(1-3-3) ENGTD105 

ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 
Jig and Fixture Design 

3(2-3-5) ENGTD104 และ 
ENGITD106 

ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
Tools and Die Engineering Pre-Project 
 

1(0–3–1) ENGTD108 และ
ENGTD109 และ 
ENGTD110 และ 
ENGTD115  

 หน่วยกิตรวม 18  
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ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
Tools and Die Engineering Practice 
 

3(0–40–0) ENGTD105 และ 
ENGTD108 และ 
ENGTD109 และ 
ENGTD110 และ 
ENGTD115  

หน่วยกิตรวม 3  
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ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 3(3–0–6) - 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 
     3(3–0–6) - 

ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์ 
Tools and Die Practice 

1(0-3-1) ENGTD109 และ 
ENGTD110 

ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
Tools and Die Engineering Project 

3(1–6–4) ENGTD120  

 หน่วยกิตรวม 13  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 3(3–0–6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 3(3–0–6) - 
ENGTD119 การปรับแต่งและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 

Fitting and Maintenance 
3(2–2–5) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2)   3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 12  
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ 
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบททาง

วิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟัง
และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพ สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai 
language; develop systematic thinking and creative communication with 
the arts of listening and critical reading; be able to speak and write with 
academic language high quality; be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning; be aware of Thai 
language use as Thai cultural heritage. 

 
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training 
program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai 
wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case 
study. 

  
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology; 
process of creating innovation, technology, and environment; impacts of 
innovation and technology on society and environment; contemporary 
issues in sciences, innovation and future technology; practice in designing 
innovations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต       3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการ
ทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and pursuit of sustained happiness, mind 
practice, emotional management, self-understanding and self-esteem, 
personality and development, anti-corruption, modern social behavior, 
application of information technology for case studies.   

 
  1.2) วิชาเลือก 
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชวิีต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล ภูมิปัญญา 
การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนินชีวิต การมีจิต
สาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects from 
His Majesty the King’s initiation; good governance principles; wisdom, 
thinking and life management in accordance with changes in Thai and 
global societies; integration of cultural diversity into a way of life; public-
mindedness and environmental conservation; happy living in society 
based  on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles. 
 
 
 
 



33 

 

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการด ารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ศึกษาวิธี
จัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผลใน
การท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself 
and others; participation in social and Thai cultural activities; building 
awareness for public affairs, study emotional management and 
relationship building methods, teamwork, work productivity, and 
professional ethics. 
 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย  
วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจส ารวจปัญหาที่
เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems; 
trends of socio-economic changes, as well as administration and political 
behaviour; analysis of relationship between politics and socio-economic 
factors; survey of problems in transition period; society, politic and law; 
role, duty, responsibility and involvement in society. 
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GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior, human relations theories, 
implementation in daily life, work and leadership, communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and importance 
of ASEAN community; ASEAN countries cooperation, in politics and 
security, economic, social and culture; impact of group forming, including 
problem and obstacles.  
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GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียด

และสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
ท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวใน
สังคมและการท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living, emotional 
management; stress and mental health, understanding and self-esteem, 
motivation to learn and work, human relation in work, conflict 
management, and adjustment in society and work for happy living in 
society and working. 

 
   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ย

ประกัน น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial 
mathematics and insurance premium; use the knowledge of mathematics 
and statistics in daily life; and use computer program for data processing 
in mathematics and statistics. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเปน็ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัย
คุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information technology, 
internet, social network, e-commerce, computer crime law, copyright, 
intellectual property, internet threats and security, internet searching 
techniques, on-line services, multimedia technology and necessary 
application programs for daily life. 

 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis of information and reasoning, process of logical 
decision making, application of scientific. Thinking principles with 
everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods. in order to prepare 
students to apply these skills in research and creative innovation. 

 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคส าคัญที่มีผลกระทบ
ทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of chemicals in 
everyday life and  effect of chemicals on environment; healthy food; 
significant diseases with social impact and prevention holistic health 
promotion concept; and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, politics and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of human 
and environment, factors that affect environment, current environmental 
problems, use of natural resource and sustainable environmental 
conservation based on science, innovation and modern technology, as 
well as moral and ethics. 

 
   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
น าเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in profession; 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation. 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information 
sources; utilization of information; techniques in writing academic report; 
presenting report and integrating with professional-related sciences 
efficiently and appropriately. 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณี อันดี งามของท้ องถิ่ นตน  ตลอดจนสามารถน า องค์ ความรู้ที่ ได้ ไป 
บรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values of 
local cultures and traditions, integrating body of knowledge to education, 
career, and living in society with maximum efficiency. 
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GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง 

การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones; 

practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and speaking 
in daily life; study Thai culture. 
 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
various situations; study language use in various situations; practice 
communication skills; learn about arts and culture, tradition, religion, and 
festivals of China. 

  
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้ส านวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ 
ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice pronunciation 
and use of expressions in daily life situations; reading and writing 2 types 
of Japanese alphabets – Hiragana and katakana; practice building basic 
sentence structure. 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามล าดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากค าศัพท์ วลี 
และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation system 
and phonetic alphabet system; study writing Korean alphabet by stroke 
order (bishun); writing Korean alphabet correctly; practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in various situations from 
vocabularies, phrases and sentences for communication; and study of 
basic Korean culture. 

  
GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in various 

situations; study culture of language use in various situations 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่ 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกก าลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเอง การออกก าลังกายใน
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on various 
systems of the body, prevention of injury from exercise, test and 
assessment of self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise 
in sports and exercise for health, and practice basic of sports and 
exercises.  
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา 
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, principles 
in choosing sports for health,  playing suitable sports for age level or 
physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness 
of various sports, injuries from playing sports, management model of 
sports contest for health, and practice in sport activities. 
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GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การ

เป็นผู้น านันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่น
พ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 
recreation games, leader of recreational activities, management of camp 
activities, types of recreational activities, program design and practice of 
recreational activities, Thai and international folk sports. 

 
  1.2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการท างานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา การปรับตัว
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health; backache, office syndrome and 
disease in modern city, natural therapy and alternative medicine, 
fundamental knowledge of psychology, adaptation to social change, 
stress management, motivation and preparation for changing world. 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 

รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต  

 The study of functions, limits and continuity of functions, differentiation 
of real-valued functions, indeterminate form, applications of derivative, 
integration of real-valued functions, techniques of integration, definite 
integral and applications. 
 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์  

 The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in 
three-dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector-valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two variables 
and applications, calculus of real-valued functions of several variables 
and applications. 
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FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ

ไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ 
การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
Study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, 
fluid mechanics, heat, vibrations and wave; the main principles of 
physics including with skills of analytic and calculation for solving 
engineering problems. 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                                                 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วย

การทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนการสั่นและคลื่น โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 
1 ส าหรับวิศวกร 
Practice of a laboratory course dealing with basic experimental 
techniques in physics consisting of various experiments in mechanics of 
particles and rigid body; properties of matter, fluid mechanics, heat, 
vibrations and waves. The course contents are in accordance with 
FUNSC101Physics 1 for Engineers. 
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FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of 
elements in periodic table, representative elements, non-metal and 
transitional elements, chemical bonds, stoichiometry, properties of gas, 
solid, liquid and solution, chemical kinetics, chemical equilibrium and 
ion equilibrium in water. 

 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์  การเตรียม

สารละลายและการค านวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึกสามัญ
บางชนิด สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของ
สารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยา
ของกรด เบส เกลือ 
Practice of a Laboratory practice about the measurement, 
stoichiometry, solution preparation and concentration calculation, 
properties of gas, liquid and crystalline structure, viscosity of liquid, 
colligative  properties of solution colloid, rate of reaction, chemical and 
ionic equilibrium, acid-base reaction. 
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2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิก และ

การเขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และ
แผ่นคลี่  การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 

 Study and Practice of lettering, orthographic projection, orthographic 
drawing and pictorial drawings dimensioning and tolerancing , sections, 
auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer-aided drawing. 

  
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics  
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรือ 

                     FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน1 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์

ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง 
แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์และคิเนติกส์
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและ
โมเมนต์ตัม 

 Study of force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’ s second law of 
motion, work and energy, impulse and momentum. 
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ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม                                                     3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ

วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุ
เชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ 
ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials i.e. 
metals, polymers, ceramics and composite, phase equilibrium diagrams 
and their interpretation, mechanical properties and materials 
degradation. 
 

 
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062202 สถิติวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและทบทวนความรู้พื้นฐานด้านสถิติวิศวกรรม เช่น ทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัว - 

แปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าสถิติ ศึกษาการตัดสินใจแบบมีการทดลอง
และไม่มีการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน แบบพาราเมตริก และแบบนอนพารา
เมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียว และสองปัจจัยแบบอนุกรม
เวลา การวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์ และการออกแบบการทดลองทางสถิติ
เบื้องต้น 

 Study of probability theory, random variables; statistical inference; 
analysis of variance; regression and correlation; using statistical methods 
as the tool in problem solving. 
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ENGIE102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes 
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060103 กระบวนการผลิต 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การขึ้น

รูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุ
กับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการ
ขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการ
ผลิต 

 Study of theory and concept of manufacturing processes such as 
casting, forming, machining and welding; material and manufacturing 
processes relationships; fundamental of manufacturing cost. 

  
ENGEE103   หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                3(2-3-5) 
 Fundamental of Electrical Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า
กระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้าก าลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า พ้ืนฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
Study and practice of  basic DC and AC circuit analysis; voltage; current 
and power; transformers; introduction to electrical machinery including 
generators, motors and their uses; concepts of three-phase systems; 
method of power transmission; introduction to some basic electrical 
instruments and introduction to some basic telecommunication. 
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 2.2) วิชาชีพบังคับ 
ENGTD101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล 3(1-6-4) 
 Basic Machine Tool Engineering Training  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34070102 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน เครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือกลพ้ืนฐาน

และอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจนความปลอดภัยในโรงงาน 
 Study and practice the basic measurement device. Basic hand tools, 

Machine tools and basic equipment and safety within the factory. 

 
ENGTD102 งานเครื่องมือกล 3(1-6-4) 
 Machine Tool   
 รหัสรายวิชาเดิม : 24070103 งานเครื่องมือกล  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE201 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล

หรือเรียนควบคู่ 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน งานตัด และงานเจาะ 
ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 Study and practice lathe, milling, planning, grinding, cutting and drilling 
machine including safety in the practice. 

 
ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ 2 (1-3-3) 
 Metrology Engineering  Laboratory  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34072202 การประลองวิศวกรรมการวัดและการ 

                       ตรวจสอบ 
 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียดและระบบการวัด ค่าความผิดพลาดใน

การวัด หลักการท างานของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าความไม่แน่นอนในการวัด 
การก าหนดพิกัดในเชิงเรขาคณิต หลักการวัดเปรียบเทียบ การวัดความหยาบผิวงาน 
การวัดวัสดุคมตัด การวัดด้วยเลเซอร์ การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง เครื่องมือวัดพิกัดสามมิติ 
การสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 study and practice of metrology and measurement system, error of 
measurement, the principle of instrument and equipment. uncertainty of 
measurement, geometric dimension, roughness measurement, profile 
projector, coordinate measuring machine. calibration instrument.                                   

 



51 

 

ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ 3(2-3-5) 
 Computer Aided Design 2D  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34071201 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการออกแบบและเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์  ค าสั่งพ้ืนฐานในการเขียนแบบ การเขียนภาพ 2 มิติ การเขียนภาพไอโซ
เมตริกและภาพฉาย การบอกขนาด การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบแม่พิมพ์หรื อ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและแบบสั่งงาน การจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ 

 Study and practice of computer aided design and drafting for 2D drawing, 
basic Commands, 2D drawing, Isometric and orthographic drawing, 
dimensioning, tools and dies parts drawing, or machine parts drawing 
data store and plotting. 

 

ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ 2(1-3-3) 
 Computer Aided Design 3D  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไป ในการออกแบบและเขียนแบบภาพจ าลอง 

3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ ค าสั่งพ้ืนฐานในการเขียนแบบภาพจ าลอง 3 มิติการเขียนภาพ
จ าลอง 3 มิติแบบต่างๆ การเขียนภาพจ าลองชุดแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการ
แสดงผลและการจัดเก็บข้อมูล 

 Study and practice in computer aided design and drafting for 3D 
modeling, basic commands, Modeling Types tools and dies modeling or 
Machine parts Modeling simulation and data store. 

 

ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3(1-6-4) 
 Automatic Machine Tool Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34071202 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD102 งานเครื่องมือกล  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  ระบบการ

ควบคุมระบบโคออดิเนท จุดศูนย์ต่างๆ ของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เครื่องมือตัดและ
ระบบเครื่องมือตัด โปรแกรมซีเอ็นซี การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การ
บ ารุงรักษาเครื่องซีเอ็นซี การหาเวลาที่ใช้ผลิตชิ้นงาน การคิดราคา ปฏิบัติการผลิต
ชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซีและเครื่องกัดซีเอ็นซี 
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ENGTD107 

Study and practice of the basics of computerized numerical control 
machine coordinated system of CNC, the center point of CNC machine. 
cutting tools and tooling system. CNC program, production by CNC 
machine, maintenance, working time calculation, cost estimate, practical 
production by CNC lathe and milling machine.  
 
การปรับแต่งแม่พิมพ์                                                   1 (0-3-1) 
Fundamental of Die Making 
รหัสรายวิชาเดิม : 34073202 การปรับแต่งแม่พิมพ์ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติการปรับแต่งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก พ้ืนฐานงานขึ้นรูป
โลหะ ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์  การถอดประกอบ
แม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์กับเครื่องจักร การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาแม่พิมพ์
Practical about adjustment in metal die and plastic mould. Metal 
forming, process of produce metal die and plastic mould. The 
construction and parts of die. assembly and detailed die. installation or 
set up metal die on press machine. practical mould in injection 
machine. inspection and maintenance mould and die.  
 

ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง 3(1-6-4) 
 Advanced Automatic Machine Tool Technology   
 รหัสรายวิชาเดิม : 34071304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติส าหรับงานกัด

กร่อนโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมเชิง
ตัวเลข ระบบควบคุมการท างานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัด
โลหะด้วยลวดไฟฟ้า การวางแผนการท างานและการเขียนโปรแกรม การควบคุมการ
ท างานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า และเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า เครื่อง
ซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัดในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนความปลอดภัยในการท างาน 

 Study and practice of the principle of automatic machine tool for 
electrical discharge machine controlled by numerical computer system 
of CNC, EDM and CNC wire cut EDM, working plan,  program operation 
and controlling CNC, EDM, CNC wire cut EDM, lathe and milling CNC for 
industrial purposes and safety in CNC working. 
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ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3(1-6-4) 
 Punch and Die Design   
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์กดตัดและแม่พิมพ์กดอัดขึ้นรูป 

แม่พิมพ์ต่อเนื่องและวัสดุท าแม่พิมพ์ ปฏิกิริยาการกดตัด การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง 
การออกแบบชุดพิมพ์ผู้ การออกแบบชุดพิมพ์เมีย การค านวณหาจุดศูนย์ถ่วงแรงกดตัด 
ชิ้นส่วนมาตรฐานของชุดแม่พิมพ์โลหะ การอบชุบชิ้นส่วนของชุดแม่พิมพ์ เครื่องกดอัด
และอุปกรณ์ป้อนแผ่นงาน ปฏิบัติการออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์ต่อเนื่องและใช้
แม่พิมพ์กับแผ่นงานให้ได้ชิ้นงานและพิจารณาชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้ 

 Study and practice of metal die, punching and forming die, progressive 
die and selection materials. reaction force in cutting process, progressive 
die design, die design punch design, die set design. calculating to find 
center of gravity, standard die component heat treatment in punch and 
die part. press machine and material feed handing. practicing to  design 
and making progressive die and produce.     

 
ENGTD110 

 
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก                                                  3(1-6-4) 

 Plastic Mould Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073303 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและโครงสร้างพลาสติก  กรรมวิธีผลิต ผลิตภัณฑ์

พลาสติก  วัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์  การออกแบบและวิเคราะห์
แม่พิมพ์ฉีด  แม่พิมพ์เป่า  แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป 

 Study and practice of plastic types and structure, process for product 
production, plastic raw material used for production and machine, 
design and analysis Injecting, blowing and Compressing mould. 
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ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 3(2-3-5) 
 Metal Forming Die Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073306 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ  
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึก แม่พิมพ์ลดความหนาผนัง 

แม่พิมพ์พับขึ้นรูป แม่พิมพ์รีดหมุนขึ้นรูป แม่พิมพ์ตีย่น แม่พิมพ์ดึงลวดและท่อขึ้นรูป 
แม่พิมพ์ตีขึ้นรูป แม่พิมพ์รีดขึ้นรูป  แม่พิมพ์ปั๊มไหลขึ้นรูป การเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วน
มาตรฐานท าแม่พิมพ์ การวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ เครื่องเพรสแบบสกรู แบบเยื้อง
ศูนย์ แบบไฮดรอกลิก ความปลอดภัยในงานขึ้นรูปโลหะ การประมาณราคาแม่พิมพ์ 
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 

 Study and practices of metal forming die design, deep drawing, ironing, 
bending, spinning, upsetting, wire and tube drawing, forging, rolling, 
extrusion, selection materials and standard die component used for die. 
Process planning for presswork tooling. Screw presses, eccentric presses, 
hydraulic presses, safety in press working. Die cost estimating. And 
practices of computer aided design for die.   

 
ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Advanced Plastic Mould Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073307 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกข้ันสูง  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก  
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานที่มีอันเดอร์คัตทั้งภายนอกและ

ภายใน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบ 3 แผ่น  การออกแบบแม่พิมพ์ ฉีดแบบทางวิ่ง
ร้อน การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบปลดเกลียวอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ
และวิเคราะห์แม่พิมพ์ 

 Study and design Practice in plastics Undercut mold, Three plate, Hot 
mold, runner mold, Unscrew mold,  and Parts analysis with Computer 
Aided Engineering . 
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ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(2-3-5) 
 Computer Aided Design and Manufacturing  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34071303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการ     

                       ผลิต 
 

 วิชาบังคับก่อน : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ และ 
                     ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการ
ผลิต การสร้างภาพ 2 มิติ  และ 3 มิติ  โปรแกรมซีเอ็นซีและขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการผลิตส าหรับท าโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักรซีเอ็นซีและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องจักรซีเอ็นซี 

 Study and Practice of computer aided design and manufacturing 
applications, 2D and 3D modeling , CNC Programs and  applications for 
production, working with CNC applications and data transfer. 

 
ENGTD114 

 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 

 
2(1-3-3) 

 Computer Aided Engineering   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3  มิต ิ
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการวิเคราะห์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ชิ้นงานพลาสติก การวิเคราะห์ชิ้นงานโลหะ การวิเคราะห์
การไหล การประยุกต์ใช้งานข้อมูลจากการวิเคราะห์ 

 Study and practice of computer aided engineering, plastic and metal part 
analysis, plastic and metal flow analysis, and application of part and flow 
analysis. Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



56 

 

ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน      3(2-3-5) 
 Jig and Fixture Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073305 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ และ  

                     ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ  หลักการก าหนดต าแหน่งและ

รองรับชิ้นงาน  หลักการจับยึดชิ้นงาน และการค านวณแรง การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ
และจับงาน  การเลือกใช้วัสดุท าอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน การใช้อุปกรณ์น าเจาะและจับ
งานแบบโมดูลาร์  อุปกรณ์ตรวจวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม 
Study and practice of the principle of tool design, the principle of locating 
and supporting, basic rules of locating and calculating the clamping and 
work holding force. jigs and fixtures design as well as selection of materials 
for jigs and fixtures, work holding by modular jigs and fixtures, measuring 
and checking fixtures for industrial work. 

 

ENGTD116 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ                                                      3 (2-3-5) 
 Fundamental of Automation  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติงานพื้นฐานของการผลิตอัตโนมัติ หลักการท างานของเซนเชอร์แบบต่างๆ

ที่ใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติ พ้ืนฐานการใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมวงจร 
ไฮดรอลิกส์ นิวเมติกส์ อุปกรณ์ส่งก าลังแบบใช้ไฟฟ้า การเชื่อมต่อสัญญาณ  ควบคุมกลไก
อัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบการผลิต เบื้องต้น 
Study and practice fundamental of automation. Principle of control 
techniques and their applications: mechanical control, electrical control, 
hydraulics pneumatics control, feedback control. type of sensor control: 
analog, binary, and digital. basic for use industrial robots. CNC machine 
tools. flexible Manufacturing. Computer program to control for work 
automation. 
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ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร    3(3-0-6) 
 Introduction to Plasticity  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูป 

                       ถาวร 
 

 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการเปลี่ยนรูปถาวรและการขึ้นรูปโลหะ  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ

เค้น-ความเครียดจริง กลศาสตร์ของการเปลี่ยนรูปถาวร ทฤษฎีการแตกหักเสียหายของวัสดุ 
การหาค าตอบของปัญหาการขึ้นรูปโลหะ 
Study fundamental of the theory plasticity and metal forming process. true 
stress- true strain relationships. mechanics of plasticity deformation. theory 
of facture materials. methods for solution of metal forming problems. 

                              

ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์                                                    1(0-3-1) 
Tools and Die Practice 
รหัสรายวิชาเดิม : 34072405 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์ 
วิชาบังคับก่อน : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ และ 
                     ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 

ฝึกปฏิบัติการทดสอบการขึ้นรูปแบบตั้งฉาก การสึกหรอและอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ การ
วิเคราะห์และการวัดแรงจากการดัดแบบต่างๆ การหาเส้นโค้ง ความเค้นกับความเครียดที่
เกิดขึ้นจริงของโลหะ การอบชุบโลหะ และการทดสอบความแข็ง สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานในงานขึ้นรูปโลหะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การอัดรีด
เป่าขึ้นรูป การทดสอบความแข็งแรงดึง ความแข็งแรงดัด และความแข็งของวัสดุพอลิเมอร์ 
Practice of forming perpendicular test, Wear and life time of the mold. 
Analyzing and measuring the force of   various bending. The stress-strain 
actual curve, heat treatment of metals and hardness test. Coefficient of 
friction in metal forming. Introduction to polymer, injection mold, extrusion 
blow molding.  Tensile test, flexural strength and hardness test of the 
polymer. 
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ENGTD119 การปรับแต่งและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์  3(2-2-5) 
 Fitting and Maintenance  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34074406 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการปรับแต่งแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก ขั้นตอนการผลิต

แม่พิมพ์ โครงสร้างและชิ้นส่วนแม่พิมพ์  การปรับประกอบแม่พิมพ์ การติดตั้งชุด
แม่พิมพ์กับเครื่องจักร การตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ การขัดเงา
แม่พิมพ์ การตกแต่งผิวแม่พิมพ์ การบ ารุงรักษาแบบทวีผล  สาเหตุของการเสื่อมสภาพ
เครื่องจักร  และอุปกรณ์  การตรวจสอบเครื่องจักรกล  การหล่อลื่น  การบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน  การวางแผนและการควบคุมในงานบ ารุงรักษา การบริหารจัดการเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของเครื่องจักร การออกแบบและจัดท ารายงานการบ ารุงรักษา  ความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์   การจัดองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรในงานด้านการซ่อมบ ารุง   

 Study and Practices of die and plastic mold, the production process of 
structure and part mould, fitting and setting moulds with a machine, 
checking and maintenance, polishing moulds, surface refining, total 
Productive Maintenance (TPM), causes of machine and device 
deterioration, checking machine tools, lubrication, preventive 
deterioration, maintenance plan and control, management of machine’s 
working lift extension, design and report of maintenance, safety of 
machine and device maintenance, organization and manpower 
management for maintenance. 
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ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 1(0-3-1) 
 Tools and Die Engineering Pre-Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34075398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD108  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง และ 

                     ENGTD109  การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ และ 
                     ENGTD110  การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก และ 
                     ENGTD115  การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน   

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาง
วิศวกรรมแม่พิมพ์การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา  
วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า  และการ
น าเสนอโครงงาน 

 Practice of researching on the article, journal, invention and innovation 
or related works on tools and die engineering, giving  of the project title, 
writing a report, the background of problem, of the objectives, scope, 
procedures and working plan, preparing the materials and equipment, 
collecting and analyzing data, providing the progress report and 
presentation. 

 

ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 3(1-6-4) 
 Tools and Die Engineering Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34075499 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา  

วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา  ENGTD120 การเตรียม
โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา   ปฏิบัติการ
ตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดท า
รายงาน และน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 Study and practice of the review of the project name, the background of 
the problem, objective, scope following on the subject ENGIE217,the 
preparation of the tools and die engineering project, study of related 
theory as well as following of procedure and working plan, collect and 
analyzing  data, finalizing, reporting and presenting the project to the 
committee. 
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ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Tools and Die Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34075402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ และ 

                    ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง และ 
                     ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ และ 
                     ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก และ 
                     ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน  

 ปฏิบัติการฝึกงาน  โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการทางด้านวิศวกรรมแม่ พิมพ์อย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ 
ผู้ช านาญการของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) และ U 
(Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 

 Students' Tools and Die Engineering Practice have a knowledge for apply and 
interpretation to work at the companies. Students must have 
Supervisor’s companies control. Students have responsibilities handing  
project for 1 semester or 15 weeks. Therefore, students have to 
summarize your project and explain responsibilities can make benefit to  
the company. Hence, Students must be paper report all process and 
performance evaluation with Supervisor’s companies and Advisor’s  
university before graduate.  
Remark 
Evaluation: S “Satisfactory” / U “Unsatisfactory” 
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ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์                      3(0-40-0) 
 Tools and Die Engineering Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34075302 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ และ 

                    ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง และ 
                     ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ และ 
                     ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก และ 
                     ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน  

 ปฏิบัติการฝึกงาน  โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการทางด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์อย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ 
ผู้ช านาญการของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนไม่น้อยกว่า  320 ชั่วโมงหรือ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) และ 
U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 

 Practice of applying the knowledge of tools and die engineering in the 
establishment systematically under the control of consulting engineers or 
specialists of that establishment, students must have a project and 
responsibilities for at least 320 hours or 8 weeks, student will be able to 
conclude the project and their duties assigned will bring concrete benefit 
to the establishment, there will be the preparation of performance 
report, an agreed evaluation between the establishment and faculty in 
order to provide students with practical experience before graduation  
Remark 
Evaluation: S “Satisfactory” / U “Unsatisfactory” 
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2.3) กลุ่มวิชาเลือก 
 

ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Metallurgy  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานทางโลหะวิทยา คุณสมบัติ

เชิงกลของโลหะและโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคและมหาภาคของโลหะ การเกิดผลึก การ
เปลี่ยนรูปของโลหะ แผนภาพสมดุล ของเหล็ก-คาร์บอนกรรมวิธีอบชุบและการกัดกร่อน 

 The study and practice on the equipment and tools used in the 
metallurgy, mechanical properties of metals and alloys, micro and macro 
deformation of metal, crystals of metal, equilibrium diagram of iron – 
carbon, process heat and corrosion. 

 
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062201 การศึกษางาน  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE102 กระบวนการผลิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างานเพ่ือให้ทราบขั้นตอนใน

การจับเวลา ให้ได้มาซึ่งการเพ่ิมผลผลิต โดยการลดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นต่อการ
ผลิต วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภาพการ
เคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย แผนภูมิความสัมพันธ์คนกับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิต
หลายชนิด แผนภูมิสองมือ แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบกลุ่มคน องค์ประกอบของเวลาที่ใช้
ท างานหนึ่งๆ ให้เสร็จ เทคนิคในการบันทึกข้อมูล เทคนิคการตั้งค าถามการปรับปรุงแก้ไข 
การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การเคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่
ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง 

 Working knowledge of the time and motion study; practices and 
procedures including application of principles of motion economy; use of 
flow process charts and diagram, Man-Machine charts, micro-motion 
study, time formulas, work sampling, performance rating, standard data 
systems and use of equipment related to the work. 
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ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Research  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062301 การวิจัยด าเนินงาน  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยด าเนินงาน ในการแก้ปัญหางานด้านอุตสาหกรรม การ

จัดตั้งรูปแบบของปัญหาการสร้างและหาผลลัพธ์ของแบบจ าลองของปัญหา ปัญหาการ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาทางด้านการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน แบบจ าลองของ
ระบบพัสดุคงคลังเบื้องต้น ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฏีการตัดสินใจ การวิเคราะห์
โครงข่ายและเทคนิคการจ าลองแบบปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์
ที่เหมาะสม 

 An introduction to the methodology of operations research in modern 
industrial engineering problem solving, emphasis is made on the use of 
mathematical models, linear programming, transportation model, game 
theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision 
making process. 

 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน งบดุล งบก าไรขาดทุน การ

ค านวณดอกเบี้ย การหามูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตราผลตอบแทน การหา
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเสื่อมราคา ภาษีรายได้  จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การ
วิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่างๆ การตัดสินใจภายใต้ความ
เสี่ยง และความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์งานด้าน
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    

 Time Value of Money, Methods of comparison; depreciation, evaluation 
of replacement, risk and uncertainty, estimating income tax 
consequences. 
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ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering  
 รหสัรายวิชาเดิม : 34062303 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบ ารุงรักษาแบบทวีผล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ การตรวจสอบเครื่องจักรกล การประยุกต์ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์สาเหตุความ
เสียหายของเครื่องจักร วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร เป็นต้น การหล่อลื่น การ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง การวางแผน
และการควบคุมในงานบ ารุงรักษา การบริหารจัดการเพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การ
ออกแบบและจัดท ารายงานการบ ารุงรักษาดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบ ารุงรักษา ความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรใน
งานด้านการซ่อมบ ารุง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบ ารุงรักษา ตลอดจน
การพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา 

 Industrial maintenance and Total Productive Maintenance(TPM) concepts, 
Failure statistics, reliability, maintainability and availability analysis, 
Lubrication, preventive maintenance systems and condition monitoring 
technologies, Maintenance control and work order systems, Maintenance 
organization, personnel and resources, Computerized maintenance 
management systems (CMMS), Life cycle management, Maintenance 
reports and key performance indexes, Maintenance system development. 
 

ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062304 การควบคุมคุณภาพ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพได้

อย่างเหมาะสม เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและผลฯลฯ ศึกษาการ
สร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ ก าหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่าง  เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การด าเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 Quality control management, quality control techniques; engineering 
reliability for manufacturing. 
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ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062305 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูล

ในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลก าไรเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้า  คงคลัง การก าหนดการผลิตการ
ควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการ ห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory 
management; production planning; cost and profitability analysis for 
decision making; production scheduling; production control. 
 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและสาเหตุของอุบัติเหตุ ออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมความ  เสี่ยงภัย

ในพ้ืนที่ท างาน วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการท างาน สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม การประกันอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ การ
ประเมินความเสี่ยง ระบบและอุปกรณ์ป้องกันภัย การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม หลักการบริหารงานความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย 

 Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of 
workplace hazards, human element; system safety techniques; principles 
of safety management; and safety Laws. 
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ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062306 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE111 การศึกษางาน  
 ศึกษาหลักในการออกแบบและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิคการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความต้องการ
เครื่องจักรที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิต ลักษณะของการจัดผัง
โรงงานในแบบต่างๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านการไหลของงาน ตลอดจนการวาง
แผนการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนงานด้านการผลิตและ
ก าลังคน การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การวิเคราะห์และเลือกใช้อุปกรณ์ ขนถ่ายล าเลียงวัสดุ  
หลักการออกแบบโรงงานเบื้องต้นเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การ
ออกแบบคลังพัสดุและระบบโลจิสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์และตัดสินใจในการวางผัง
โรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน ตลอดจน
การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 

 Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, layout 
and facilities planning; material handling; nature of plant layout 
problems; plant location; product analysis; basic types of layout service 
and auxiliary functions. 

 
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062313 การบริหารงานวิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักการจัดการ มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การเพ่ิมผลผลิตทางวิศวกรรม  กฎหมาย

การค้า กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยเบื้องต้น การตัดสินใจส าหรับการผลิต การพยากรณ์
ในงานการผลิต การเงิน–การตลาด กับงานทางอุตสาหกรรม  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น 
การบริหารโครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพทั้งระบบการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 

  Study of management principles, ability to work, increase engineering 
productivity, commercial law, labor law, preliminary safety, the decision for the 
production forecast in manufacturing, financial-markets with the industry, 
elementary of economics engineering, project management, management of 
quality control and system preliminary and feasibility study. 
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ENGIE136 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Assurance  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062402 การประกันคุณภาพ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  
 ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพ การตรวจติดตามระบบคุณภาพ 

คุณภาพการตลาด คุณภาพการออกแบบคุณภาพการจัดหา คุณภาพการผลิต การควบคุมการ
ผลิต คู่มือคุณภาพ คู่มือกระบวนการ การฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นการประยุกต์
หลักการ และกลวิธีทางสถิติกับการจัดการประกันคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ 

  Study of quality assurance system, quality management system, quality 
monitoring, quality marketing, quality design, quality supply, quality 
manufacturing, production control, process manuals, training manuals, 
quality improving for the better application of the principle and statistical 
techniques for managing, quality assurance. 

 
ENGIE208 

 
การอบชุบโลหะ 

 
3(2-3-5) 

 Heat Treatment  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061316 การอบชุบโลหะ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ แผนภูมิของเหล็กกับ

คาร์บอน TTT Diagram ความสามารถในการชุบแข็ง การกระจายของความแข็งภายในและระยะ
ลึกของความแข็ง ปฏิบัติตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็กชนิดต่างๆ ศึกษา
หลักการของการให้ความร้อนเพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็กการสลายคาร์บอนโดยการชุบใน
สารละลายตัวกลาง การอบคืนตัว เพ่ือท าเหล็กกล้าแข็ง ตลอดจนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการ
อบชุบและอบคืนตัว ปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยวิธีการต่าง  ๆศึกษาดูงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วน
เครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือศึกษากระบวนการอบให้ความร้อน การชุบแข็งและการอบคืนตัวใน
สายการผลิตจริง 

 The study and practice on the structure and composition of the metal, chart of 
carbon steel with TTT diagram capable of hardening, the distribution of hardness 
and depth of hardness, compliance detection and hardness of carbon steel 
products, principles of heat to change the structure of the steel, the dissolution of 
carbon by dipping in an aqueous solution of a return to the rigid steel, the 
temperature and the time it takes to heat and steam recovery, heat treatment 
operations in various ways, study in parts factory machinery, to study the oven to 
heat, hardening and a recovery in production. 
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ENGTD124 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2-3-5) 
 Flexible Manufacturing System  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34071305 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การเขียน

โปรแกรมควบคุมการท างานของชุดแขนกลชุดขนถ่ายวัสดุ การควบคุมการท างานของ
ชุดแขนกล  การใช้โปรแกรม PLC และการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานตรวจสอบทาง
วิศวกรรม 

 Practical and study about fundamental principle of flexible 
manufacturing system. programming to control robot and material 
handling. control industrial robot, PLC program  and computer to 
Inspection engineering. 

 
ENGTD125 ระบบการผลิตแบบรวม  3(2-3-5) 
 Computer Integrate Manufacturing  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34071306 ระบบการผลิตแบบรวม  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบประสานการท างานด้วยคอมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนและควบคุมการผลิต  การจัดกลุ่มการผลิต หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การจัดการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในระบบการผลิต 

 Practical and study about computer control manufacturing system. 
computer aide production planning and control. group of  production, 
industrial robot, computer network data base in manufacturing system. 

 
ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด 3(2-2-5) 
 Cutting Tool Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073408 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือตัดในงานเครื่องมือกล วัสดุเครื่องมือตัด กระบวนการตัดเฉือน

วัสดุ กลศาสตร์กระบวนการตัดเฉือน อุณหภูมิที่เกิดขึ้นในการตัดเฉือนวัสดุ การสึกหรอ
เครื่องมือตัดและอายุเครื่องมือตัด สารหล่อเย็นและความหยาบผิวงาน เครื่องกัด
ความเร็วสูง(HSM) งานเจียระไน  เศรษฐศาสตร์การตัดเฉือน และไตรบอเลอจีเบื้องต้น 

 Study about cutting tool in machine tools. cutting tool materials,  cutting 
material process, mechanical in material cutting, temperature in material 
cutting, tool life and tool wear, coolant and surface roughness, high speed 
machining (HSM), grinding work, economic materials cutting process, basic 
tribology 
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ENGTD127 กรรมวิธีการอัดรีด 3(2-3-5) 
 Extrusion Processing  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073309 กรรมวิธีการอัดรีด 

วิชาบังคับก่อน  : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ และ 
                     ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร  

 

 ศึกษาและปฏิบัติการกรรมวิธีการอัดรีด กลไกกรรมวิธีการรีดแบบต่างๆ การอัดรีดโลหะ
ชนิดต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิสูง เครื่องจักรและระบบการอัดรีด เครื่องมือ
และการออกแบบแม่พิมพ์ หลักเศรษฐศาสตร์ของการอัดรีด 

 Study and practices of extrusion process. mechanism of various extrusion 
process. high and low temperature extrusion of aluminum, magnesium, 
zinc, and copper, etc. extrusion process equipment. tooling and die 
design. economics of extrusion. 

 
ENGTD128 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ 3(2-3-5) 
 Forging and Rolling of Metals  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34073310 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ  
 ศึกษาและปฏิบัติการทุบขึ้นรูป แนวโน้ม และการพัฒนา เครื่องจักรที่ใช้และการใช้งาน 

การออกแบบแม่พิมพ์แบบเปิดและแบบปิด ทฤษฎีการไหลตัวของโลหะในแม่พิมพ์
ส าหรับการทุบขึ้นรูปโลหะชนิดต่างๆ หลักการพ้ืนฐานและกลไกกระบวนการรีดโลหะ  
แรงก าลังที่ใช้ในการรีด การออกแบบลูกรีดและสถานที่รีด ความสามารถในการ
รับภาระของลูกรีดที่อุณหภูมิสูง 

 Study and practices of forging process. new trend and development of 
forging process. forging machine and application. design of open die and 
closed-die. theory of metal flow in the die cavity for various materials. 
principle and mechanics of metal rolling. design of rolls and rolling 
station. strength of roll at high temperature. 

 
ENGTD129 การหล่อและการเชื่อมโลหะ 3(1-6-4) 
 Foundry and Welding  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34070204 การหล่อและการเชื่อมโลหะ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์งานหล่อโลหะ การท ากระสวน  

การท าแบบหล่อ การหลอมโลหะ การป้องกันและแก้ไขจุดบกพร่องของชิ้นงานหล่อโลหะ 
งานเชื่อมแก๊สและงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อม    ท่าเชื่อม 
รอยต่อและแนวเชื่อมลักษณะต่างๆ งานเชื่อม TIG และ MIG เบื้องต้น   ตลอดจนความ
ปลอดภัยในงานหล่อโลหะและงานเช่ือมโลหะ 
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 Study and Practice the tools and equipment of casting, Making patterns, 
Mortem metal Pour, Preventive and defects in casting. Basic gas welding 
and electrical welding, welding equipment, position, joint, weld bead. 
Basic TIG and MIG as well as safety in welding and casting 

 
ENGTD130 การประลองการทดสอบวัสดุ 2(1-3-3) 
 Materials Testing Laboratory  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34072203 การประลองการทดสอบวัสดุ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการทดสอบวัสดุ การทดสอบแรงดึง    

การทดสอบความแข็งของวัสดุ  การทดสอบวัสดุโดยการเฉือนและการกระแทก        
การทดสอบความล้าของวัสดุ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

 Study and practice the principle of material testing, tensile test, hardness 
test, shear and impact test, fatigue test, and analyze the results test. 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ 
  จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
  ได้ 
 4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะน า) 
4.2.1 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สหกิจศึกษา) 
4.2.2 ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน  (การฝึกงาน) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
            4.3.2 จัดเต็มเวลาโดยฝึกอย่างน้อย 320 ชั่วโมง หรือใน 1 ภาคฤดูร้อน (การฝึกงาน) 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี  
  ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือ
การเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหาก
โครงการส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงการ 2 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และผลิตชิ้นส่วน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงการงานด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า

โครงงานประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการท า
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะน า) 

 5.3.1 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สหกิจศึกษา) 
      5.3.2 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (การฝึกงาน) 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
      5.5 การเตรียมการ 

 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี
การก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนรวมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับ

ผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
รายวิชา  ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถ
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมและมีการก าหนดคะแนนใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่
ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ที่

มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

2.1.1.2 ด้านความรู้ 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบ
กันขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชา
ที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มี



  80 

 

การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  
(1)  การทดสอบย่อย 

                         (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  งานที่ได้มอบหมาย 
(5)  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6)  แฟ้มสะสมผลงาน 

2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา 
ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2) มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้
อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) มุ่ งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิ เคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
             3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้อง
ได้รับการฝึกประสบการณ์เพ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่ม ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่างๆ 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละ
วัฒนธรรม 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2)   พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

2.1.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  การ
ติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
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(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 

การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา        
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร หรือ
น าเสนอผลงานต่างๆ  

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมActive Learning/Flipped Classroom ที่นักศึกษาต้อง
ติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ
สังคมแต่ละกลุ่ม 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4)  จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมสากล 

2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

 (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 (4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2 ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
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 (3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1.2.3 ด้านปัญญา 

 (1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (2) มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
 (2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
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2.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 
 

● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                

6 GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา                  

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  

8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต                
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2) วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก  
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญาไทยในการ
ด าเนินชีวิต 

               

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน                

7 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                

8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                

9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ์                

10 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท างาน
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                
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3) วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ                

3 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

4 GEBLC204  ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ                

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

8 GEBLC601  ภาษาพม่าพื้นฐาน                

9 GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                

11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                

12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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4) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์                

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                

3 FUNSC105 เคมีส าหรับวิศวกร                

4 FUNSC106 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร                

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคูลสั 2 ส าหรับวิศวกร                
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      2.2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
 2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
และกลุ่มวิชาชีพเลือก 
  2.2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากนั้นในการสอนรายวิชาของสาขาวิชา ยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ 
อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา    

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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 (3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2.1.2 ด้านความรู้ 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

 (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

 การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
 (1) การทดสอบย่อย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 (4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
 (5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรม 

  2.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
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และความรู้ในสาขาวิชา ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ 
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชา 
 (2) การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงาน

หน้าชั้นเรียน 
 (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน

จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา เป็นต้น 

  2.2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

 (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

 (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี
 (4) มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 (2) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก 

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
 (3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
 (4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 2.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างด ี
 (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง

สถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ งทางการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่ างๆ ให้นั กศึกษาได้วิ เคราะห์
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 (2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือตา่งๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

 (3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 
  2.2.1.6 ด้านทักษะพิสัย 

   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลัก

ทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การ
ทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่งในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิต ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึ งต้องให้
ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ดังข้อต่อไปนี้ 

 (1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกนัเป็นอย่างดี 

   2) กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้

ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ดังข้อต่อไปนี้ 

 (1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
 (2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 (3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมแม่พิมพ์กับหน่วยงานภายใน

และภายนอก 
 (4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
 (5) สนับสนุนการท าโครงงาน 
 (6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 
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         3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 (1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 (2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
 (3) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
 (4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
 (5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ 

 
2.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต  

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
2.2.2.2 ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม 
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่ หลากหลาย และสาม ารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
2.2.2.6 ทักษะพิสัย 

1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่มตามสาขาที่ตนเองศึกษา มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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2.2.3 สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
         กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม ○ ●  ○  ○ ●  ○  ○    ● ●   ○  ○   ●  ●  
2 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  ●    ●  ○  ○   ●      ○    ○  ○   
3 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม ● ○    ● ○     ● ○    ○  ●    ● ○    
4 ENGIE101 สถิติวิศวกรรม ○ ●    ○ ● ○    ● ○   ○ ○  ●    ● ○   ○ 
5 ENGIE102 กระบวนการผลิต ○ ●  ○    ●   ●        ●    ●    ○ 
6 ENGEE103 หลักมูลของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ●    ○ ● ○    ● ○    ○  ●   ● ○   ○ ● 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  60 หน่วยกิต                            

1 ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องมือ
กล 

 ● ○   ● ●    ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

2 ENGTD102 งานเครื่องมือกล  ● ○   ● ●    ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 
3 ENGTD103 การประลอง

วิศวกรรมการวัด
และการตรวจสอบ 

○ ● ○  ○ ○ ● ○    ● ○    ○  ●   ● ○   ●  

4 ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยใน
งานออก 
แบบภาพ 2 มิต ิ

 ● ○   ● ● ○   ●  ●      ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 

5 ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยใน
งานออก 
แบบภาพ 3 มิต ิ

 ● ○   ● ● ○ ○ ● ●  ● ●  ○ ○  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รูปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  60 หน่วยกิต                            

6 ENGTD106 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ 

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ●      ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

7 ENGTD107 การปรับแต่ง
แม่พิมพ์ 

 ● ○    ● ● ● ● ● ● ●      ● ●    ● ● ● ● 

8 ENGTD108 เทคโนโลยี
เครื่องจักรกล
อัตโนมัติขั้นสูง 

 ● ○ ○   ● ● ● ● ●  ● ●  ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

9 ENGTD109 การออกแบบ
แม่พิมพ์โลหะ  

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ●      ● ●   ● ● ● ● ● 

10 ENGTD110 การออกแบบ
แม่พิมพ์พลาสติก 

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ●      ● ●   ● ● ● ● ● 

11 ENGTD111 การออกแบบ
แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ  

 ● ○ ○   ● ● ● ○ ●  ●      ● ●   ● ● ● ● ● 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  60 หน่วยกิต                            

12 ENGTD112 การออกแบบ
แม่พิมพ์พลาสติกขั้น
สูง 

 ● ○ ○   ● ● ● ● ●  ● ●  ○ ○ ○ ● ●   ● ● ● ● ● 

13 ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบและ
การผลิต 

 ● ○ ○   ● ● ● ● ● ○ ● ●  ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

14 ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยใน
งานวิศวกรรม 

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ●      ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

15 ENGTD115 การออกแบบ
อุปกรณ์น าเจาะและ
จับงาน 

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ● ○ ○    ● ●   ● ● ● ● ● 

16 ENGTD116 พ้ืนฐานวิศวกรรม
การผลิตอัตโนมัติ 

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ● ○ ○    ● ●   ● ● ● ● ● 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  60 หน่วยกิต                            

17 ENGTD117 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเปลี่ยน
รูปถาวร 

 ● ○    ● ● ● ○ ●  ●      ● ●    ● ●   

18 ENGTD118 การทดสอบและ
ปฏิบัติการแม่พิมพ์ 

 ● ○    ● ● ○ ○ ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

19 ENGTD119 การปรับแต่งและ
บ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 

 ● ○    ● ○ ● ● ● ● ● ○     ● ●    ● ● ● ● 

20 ENGTD120 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

 ○   ●  ● ○      ○ ●     ○  ●  ●  ●  

21 ENGTD121   โครงงานวิศวกรรม
แม่พิมพ์ 

 ○   ●  ● ○ ●     ○ ●     ○  ●  ●  ●  
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ  60 หน่วยกิต                            

22 ENGTD122 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

● ○  ● ●   ●  ○   ●  ○    ● ○   ○ ●  ●  

23 ENGTD123 การฝึกงานทาง
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

● ○  ● ●   ●  ○   ●  ○    ● ○   ○ ●  ●  

กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต                            
1 ENGIE110 โลหะวิทยาเชิง

วิศวกรรม 
● ○   ○ ○ ● ○    ● ○    ○  ●   ● ○   ●  

2 ENGIE111 การศึกษางาน ○ ●  ○  ○ ● ○    ● ○ ○   ○  ●   ● ○    ○ 
3 ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน ○ ●    ○ ● ○    ● ○ ○   ○  ●  ○ ● ○    ○ 
4 ENGIE113 เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 
● ○    ○ ● ○   ○ ● ○    ○  ●   ● ○    ○ 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต                            

5 ENGIE114 วิศวกรรมการ
บ ารุงรักษา 

○ ●   ○ ○ ● ○    ● ○ ○   ○  ●  ○ ● ○   ●  

6 ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  ●   ○ ○ ● ○   ○ ● ○    ○  ●  ○ ● ○    ○ 
7 ENGIE116 การวางแผนและ

ควบคุมการผลิต 
● ○    ○ ● ○    ● ○ ○   ○  ●  ○ ● ○    ○ 

8 ENGIE118 วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

 ●    ○ ● ○   ○ ● ○   ○   ●   ● ●    ○ 

9 ENGIE120 การออกแบบ
โรงงาน 
อุตสาหกรรม 

● ○   ○ ○ ● ○   ○ ● ○ ○   ○  ● ○ ○ ● ○    ○ 

10 ENGIE135 การบริหารงาน
วิศวกรรม 

○ ●   ○  ●     ● ○    ●  ○   ●    ●  

11 ENGIE136 การประกันคุณภาพ ○ ●    ○ ●    ○ ○  ●  ○   ●  ●   ○  ●  
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก     ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต                            

12 ENGTD124 ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น 

 ● ○    ● ● ○  ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

13 ENGTD125 ระบบการผลิตแบบ
รวม 

 ● ○ ○   ● ● ○  ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

14 ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือ
ตัด 

 ● ○    ● ●  ● ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

15 ENGTD127 กรรมวิธีการอัด 
รีด 

 ● ○    ● ●   ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

16 ENGTD128 การทุบและการรีด
ขึ้นรูปโลหะ 

 ● ○    ● ● ○  ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

17 ENGTD129 การหล่อและการ
เชื่อมโลหะ 

 ● ○    ● ● ○ ○ ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

18 ENGTD130 การประลองการ
ทดสอบวัสดุ 

 ● ○    ● ●   ●  ●      ● ●    ● ● ● ● 

19 ENGIE208 การอบชุบโลหะ ● ○   ○ ○ ● ○    ● ○    ○  ●   ● ○   ●  
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก       หรือ       A 
ข+      หรือ       B+ 
ข       หรือ       B 
ค+      หรือ       C+ 
ค       หรือ       C 
ง+       หรือ      D+ 
ง        หรือ      D 
ต       หรือ       F 
ถ       หรือ      W 
ม.ส.    หรือ       I 
พ.จ.    หรือ      S 
ม.จ.    หรือ      U 
ม.น.    หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2 ระยะเวลาการศึกษา 

1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

1.2.2 ส าหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไมก่่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
            2.2.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย, (ข) จ านานสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ,  (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศล
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยต้องศึกษา

รายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นอกจากนี้ยังต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ RMUTL TEST 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 1.3 สนับสนุนและให้ความรู้ในการท าต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 

            2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.1  มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบแล้ว 
 1.2  มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 
 1.3  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

 
2.  บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตโดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีโดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 
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3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปนี้  
 3.3.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการรับสมัครในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภท
ต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  
 3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 3.3.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้  
   -  วิชาศึกษาท่ัวไป  
   -  วิชาชีพพ้ืนฐาน  
   -  วิชาชีพเฉพาะสาขา  
   ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม  
 3.3.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ   
 3.3.2.3 สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ  
 3.3.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ  
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยสามารถเลือกด าเนินการได้ตามความเหมาะสม
ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
 3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หรือการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
 3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 225 คะแนน) 
 3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ  
 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น  
  1) การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงรับฟังกฎ ระเบียบใน
การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะน าการ
เตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ท างานเป็นทีม ให้นักศึกษา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการและกิจกรรมรวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน ควรด าเนินการอย่างไร เป็นต้น  
  2) การจัดโครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับ
การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ  



108 

 

  3) การจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ หรือแนะแนวการสมัครงาน หลังจบการศึกษา
ในชั้นปีที่ 4  
 3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้  
 1) วางแผนกิจกรรมจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เพ่ือน าความรู้ที่ได้ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   
 2) ฝึกฝนให้นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะสารสนเทศ โดยน าความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืนๆ เช่น การสร้างสื่อหรือมัลติมีเดีย ส าหรับงานน าเสนอผลงานต่างๆ  
 3) ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น การเข้าร่วมอบรม
จริยธรรม เป็นต้น  
 4) ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
 5) สรุปผลการด าเนินการและทบทวนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมและ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  
  3.4.1 มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่
ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 
  3.4.2 มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
  3.4.3 มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม  
 
4.  อาจารย์  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เพ่ือวางแผนขออัตราก าลังทดแทนอาจารย์ที่
ลาออกและร่วมกันก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร   
    2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ให้ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลของเขตพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ ส่งเรื่องการรับสมัคร เป็นผู้ก าหนดวันประกาศรับสมัคร วันสอบ
สัมภาษณ์ และวันประกาศผลการคัดเลือก   
    3) ฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ให้หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์  
    4) ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่น าผลการ
คัดเลือกอาจารย์ประกาศผลผ่านระบบเว็ปไซต์  
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    5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    6) ฝ่ายวิชาการของคณะพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะให้ความเห็นชอบก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาผ่าน
สภาวิชาการและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
  4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ มีกลไกและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) หลักสูตรได้จัดท าแผนการบริหารอาจารย์โดยประชุมร่วมกันถึงการจัดล าดับของ
อาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และวางแผนในการพัฒนาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    2) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้แก่คณะ และจัดส่งต่อไปกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    3) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้แก่คณะและจัดส่งต่อไปกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    4) หลักสูตรได้จัดท าแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC  
  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่ การลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ เป็นต้น 
    2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ โดยมีฝ่ายบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันด าเนินการ  
 4.2 คุณภาพอาจารย์   
 4.2.1 ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 4.2.2 ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
 4.2.3 ร้อยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อย 1 บทความต่อปี   
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์คงอยู่จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  
  หลักสูตรได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ต้องอยู่ในระดับดี  
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
 -   ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ
ก ากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้   
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา  
 2) ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้เข้าวาระการประชุม เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
 4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ประกอบการเข้าร่วม
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดแรงงงาน สอดคล้องกับคุณภาพของบัณฑิตตรงตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 5) น าหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ สภา
วิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยน าหลักสูตรที่ผ่าน
การอนุมัติเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
 5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา โดยมีกลไกและข้ันตอน ดังนี้  
  1) ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการพิจารณาก าหนดผู้สอน เพ่ือให้ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ใกล้เคียงกัน  
  2) นอกจากนี้ในบางรายวิชา หลักสูตรก าหนดผู้สอนมากกว่า 1 คน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้กับผู้สอนให้มีความหลากหลาย เช่น วิชาโครงงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
  3) หากอาจารย์ผู้สอนคนใดมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ ากว่า 3.51 
คะแนน หรือมีข้อท้วงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตรก็จะเชิญอาจารย์ผู้นั้นมาชี้แจงท าความเข้าใจ และวาง
แนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
  4) หากผลการประเมินของนักศึกษาในบางรายวิชา ที่มีจ านวนนักศึกษามีการถอน
รายวิชา หรือไม่ผ่านจ านวนมาก จะต้องน ามาพิจารณาร่วมกันในหลักสูตรว่า อาจารย์ยังเหมาะสมที่จะสอน
ในรายวิชานั้นอีกหรือไม่ รวมถึงการสังเกตหรือสัมภาษณ์ของนักศึกษา เพื่อน ามาพิจารณาจัดสรรอาจารย์ใน
รายวิชานั้นๆ  
  5) หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เฉพาะรายวิชา  
 5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้  
   1) ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกัน
หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน  
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   2) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เช่น โครงการปรับ
พ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
   3) มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา เช่น การจัดโครงการอบรมหรือ
พัฒนาเสริมทักษะความรู้อื่นๆ  
   4) มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้หรือศึกษาจาก
กรณีศึกษาที่มีอยู่จริง เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  
   5) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเปิดสอนรายวิชาตามความถนัด
ของอาจารย์ หรือความต้องการของนักศึกษา หรือรายวิชาที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน  
   6) มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ ดังนี้ นักศึกษาติดต่อแหล่ง
ฝึกงานเอง แล้วน ามาเสนออาจารย์ที่ควบคุมรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจ จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจะ
ร่วมกันพิจารณาแหล่งฝึกงานดังกล่าวว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ หลังจากนั้นจึงด าเนินการ
ตามขั้นตอน แต่ถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางหลักสูตรจะเสนอแหล่งฝึกงานที่เคยรับนักศึกษาให้นักศึกษา
พิจารณาแทน  
   7) อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวล
รายวิชา  
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  1) ก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวัดจากผลการเรียนคะแนนกลางภาคและ
ปลายภาค และชี้แจงการตัดเกรดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ  
  2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 3, 4, 5, และ 6)  
  3) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรจากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ด าเนินงานของสาขา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี ้



112 

 

6.1 การบริหารงบประมาณ  
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด  30  ที่นั่ง จ านวน  3 ห้อง 
6.2.2 ห้องปฏิบัติการ มีดังนี้    

    6.2.2.1  ห้องปฏิบัติการวัสดุ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีหาโลหะ 1  เครือ่ง 
2 เครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างโลหะวิทยา 1  เครื่อง 
3 เครื่อง HARDNESS TEST 1  เครื่อง 
4 เครื่อง TENSILE TEST 1  เครื่อง 
5 เครื่อง IMPACT TEST 1  เครื่อง 
6 เครื่อง BENDING TEST 1  เครื่อง 
7 NON DE 8 TRUCTIVE TESTING 

(UT, RT, MT, VT, PT) 
1  ชุด 

 
6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการวัด 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องมือวัดแบบถ่ายทอดขนาด 5  ชุด 
2 เครื่องมือวัดที่สามารถอ่านค่าได้ทั้งระบบสากลและ

ตัวเลข 
10  ชุด 

3 เครื่องทดสอบความกลมของชิ้นงาน 1  เครื่อง 
4 เครื่องมือทดสอบผิวงาน 1  เครื่อง 
5 เครื่องตรวจสอบด้วยระบบแสง 1  เครื่อง 
6 เครื่อง CMM 1  เครื่อง 

 
6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 CAD Mould 15  ชุด 
2 Siemens NX10 30  ชุด 
3 MasterCAM 1  ชุด 
4 LS Dynaform 1  ชุด 
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6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกลึง CNC ขนาดเล็ก 13  ชุด 
2 เครื่องกัด CNC ขนาดเล็ก 13  ชุด 
3 เครื่องกัด CNC แบบ 5 แกน 1  เครื่อง 
4 เครื่อง CNC Wire Cut 1  เครื่อง 
5 เครื่อง CNC EDM 1  เครื่อง 
6 เครื่องกลึง CNC งานอุตสาหกรรม 1  เครื่อง 
7 เครื่องกัด CNC งานอุตสาหกรรม 1  เครื่อง 

 
6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องเพรสข้อเสือ 20 ตัน 1  เครื่อง 
2 เครื่องเพรสไฮดรอลิกส์ 20 ตัน 1  เครื่อง 
3 เครื่องฉีดพลาสติก 100 ตัน 1  เครื่อง 
4 เครื่องเป่าพลาสติก 1  เครื่อง 

 
 
6.2.2.6 หอ้งปฏิบัติการเครื่องจักรกลและฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องกลึงขนาด 3 ฟุต 3  เครื่อง 
2 เครื่องกลึงขนาด 5 ฟุต 7  เครื่อง 
3 เครื่องกัดแนวตั้ง 5  เครื่อง 
4 เครื่องกัดแนวนอน 2  เครื่อง 
5 เครื่องเจียระไนราบ 1  เครื่อง 
6 เครื่องเจียระไนกลม 2  เครื่อง 
7 เครื่องไสแนวราบ 2  เครื่อง 
8 เครื่องเจาะรัศม ี 1  เครื่อง 
9 เครื่องเจาะตั้งพ้ืน 2  เครื่อง 
10 โต๊ะปากกาจับชิ้น 5  เครื่อง 
11 เครื่องเลื่อยกล 2  เครื่อง 

 
 6.2.3 ห้องสมุด 
 ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ต าราเรียน  
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6.2.3.1  หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย 67,453 เล่ม 
6.2.3.2  หนงัสืออ้างอิงภาษาไทย 2,496 เล่ม 
6.2.3.3  หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ 16,919 เล่ม 
6.2.3.4  หนังสืออ้างอิงอังกฤษ 18,303 เล่ม 
6.2.3.5  วิจัย 822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์ 251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร 205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources  1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner 67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น 4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม 36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ 81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)  363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library) 18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library) 4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project 206 เล่ม 

 6.2.4  ฐานข้อมูล 
  6.2.4.1 ACM Digital Library 

6.2.4.2  H.W Wilson 
6.2.4.3  IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5  Web of Science 
6.2.4.6  SpringerLink – Journal 
6.2.4.7  American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8  Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10  Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11  Education Research Complete 
6.2.4.12  Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13  ScienceDirect 
6.2.4.14  Communication & Mass Media Complete 
 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
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อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ3มิติเครื่องฉายสไลด์เป็นต้น 

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
หอสมุดกลางและท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารานอกจากนี้มี เจ้าหน้าที่ด้านโสต          
ทัศนอุปกรณ์ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วยโดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
เครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้  ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้ อ งเรี ย น  และ เพ่ื อก าร
เรี ย น รู้ ด้ ว ยตน เองอย่ า ง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิดที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลองหา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  ทั้ ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน 
เครื่ อ งมื อ อุปกรณ์ ต่ อหั ว
นักศึกษาชั่วโมงการใช้งาน
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ
เครื่ อ งมื อ  ความ เร็ วของ
ระบ บ เพ่ื อ ส นั บ ส นุ น ทั้ ง 
การศึกษา 
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
- สถิติของจ านวนหนังสือ
ต ารา และสื่ อดิ จิทั ล  ที่ มี
ให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicator) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.2 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.5 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1  น.ศ. ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2  ผู้ว่าจ้าง 
2.3  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภาพใน (IQA) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
ก. เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านัก 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
ซ. ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิศวกรรมแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560.) 
          ฌ. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อีกทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถูกน ามาใช้งานในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และอ่ืนๆ ดังนั้นในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  
ซึ่งหลักสูตรที่ใช้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และใช้มาเป็นเวลาหลายปี ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์นี้ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
โครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 17 จังหวัดภาคเหนือ หรืออุตสาหกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์และผลิตวิศวกรปฏิบัติการให้มีความรู้  ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมแม่พิมพ์เพียงพอแก่การท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง  
อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ.2555 สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2560 
ปรัชญา ปรัชญา 
มุ่งมั่นวิชาการควบคู่กับจริยธรรม ผลิตวิศวกร
ปฏิบัติการด้านงานแม่พิมพ์และผลิตชิ้นส่วนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และ
มุ่งผลิตวิศวกรวิชาชีพที่มีความรู้ทางด้านปฏิบัติการ 
ด้านงานแม่ พิมพ์และผลิตชิ้นส่วน พร้อมที่ จะ
ป ระยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วาม รู้ ด้ าน ท ฤษ ฏี เพ่ื อ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตวิศวกร ระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้  
ความช านาญเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์  
ที่เก่ียวข้องกับ  การออกแบบ  การผลิตแม่พิมพ์และ
เครื่องมือ 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มี
คุณสมบัติ เหมาะสม สามารถปฏิบั ติ งานด้าน
วิศวกรรมแม่ พิมพ์  ทั้ งการออกแบบ การผลิต
แม่พิมพ์และเครื่องมือในสภาพปัจจุบัน 

2. เพ่ื อสร้ างผลงานวิ จั ย   สิ่ งป ระดิษ ฐ์   และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์  ตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

2. เพ่ือสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ที่ เป็ นประโยชน์  ตอบสนองความต้องก ารใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

3. มีทักษะด้านการควบคุม การวางแผน การ
ออกแบบ  การผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ทักษะด้านการควบคุม การวางแผน การออกแบบ 
การผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริตความขยันหมั่น เพียร และมีจิตส านึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีทักษะความรู้ในการใช้
ชีวิต 

4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ความ
ส านึกในจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ  และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีทักษะความรู้ใน
การใช้ชีวิต 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน การด าเนินงานทางธุรกิจและ ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รองรับความต้องการในงาน
ด้านงานผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดแรงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยเน้นให้
วิศวกรมีทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คิดเป็นท าเป็น และสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลที่คาดจะว่าได้รับ ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้แสดง
รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหสั ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร 
แม่พิมพ์ที่มีความรู้พ้ืนฐานทาง 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
เพียงพอแก่การประยุกต์ใช้ 

ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องมือกล 

3(1-6-4) 

ENGTD102 งานเครื่องมือกล 3(1-6-4) 
ENGTD103 การประลองวิศวกรรม

การวัดและตรวจสอบ 
2(1-3-3) 

ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบภาพ 2 มิ 

3(2-3-5) 

ENGTD105 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบภาพ 3 มิติ 

2(1-3-3) 

ENGTD106 
 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อัตโนมัติเทคโนโลยี 

3(1-6-4) 

ENGTD108 
 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อัตโนมัติขั้นสูง 

3(1-6-4) 

ENGTD109 
การออกแบบแม่พิมพ์
โลหะ 

3(1-6-4) 

ENGTD110 
การออกแบบแม่พิมพ์
พลาสติก 

3(1-6-4) 

 ENGTD111 
การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้น
รูปโลหะ 

3(2-3-5) 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร 
แม่พิมพ์ที่มีความรู้และทักษะ 
 

ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์
พลาสติกข้ันสูง 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ในหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
แม่พิมพ์เพียงพอแก่การประยุกต์ 
ใช้ในการท างานทางวิชาชีพ 

ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

3(2-3-5) 

ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรม 

2(1-3-3) 

ENGTD115 การออกแบบอุปกรณน์ า
เจาะและจับงาน 

3(2-3-5) 

ENGTD117 
 

ENGTD119 
 

ENGTD120 
 

ENGTD121 
 

ENGTD123 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนรูปถาวร 
การปรับแต่งและ
บ ารุงรักษาแม่พิมพ์ 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
โครงงานวิศวกรรม
แม่พิมพ์ 
การฝึกงานทางวิศวกรรม
แม่พิมพ์ 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

1(0-3-1) 
 

3(1-6-4) 
 

3(0-40-0) 

ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบภาพ 2 มิติ 

3(2-3-5) 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรแม่พิมพ์ 
ที่มีทักษะการใช้เครื่องมือทาง 
วิศวกรรมเพียงพอที่ใช้เครื่องมือ 
ได้อย่างถูกต้อง  คิดเป็นท าเป็นและ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
กับวิชาชีพทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ 

ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบภาพ 3 มิติ 

2(1-3-3) 

ENGTD106 
 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ 

3(1-6-4) 

ENGTD108 
 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อัตโนมัติขั้นสูง 

3(1-6-4) 

ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์
โลหะ 

3(1-6-4) 

ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์
พลาสติก 

3(1-6-4) 

ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้น
รูปโลหะ 

3(2-3-5) 

ENGTD112 
 

ENGTD113 

การออกแบบแม่พิมพ์
พลาสติกข้ันสูง 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 ENGTD114 

 
ENGTD121 

 
ENGTD122 

 
ENGTD123 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรม 
โครงงานวิศวกรรม 
แม่พิมพ์ 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 
แม่พิมพ์ 
การฝึกงานทางวิศวกรรม
แม่พิมพ์ 

2(1-3-3) 
 

3(1-6-4) 
 

6(0-40-0) 
 

3(0-40-0) 

4. เพ่ือฝึกให้บัณฑิตวิศวกรแม่พิมพ์ 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความมี 
ระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั่นเพียร  ความส านึก 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
ตลอดจนธ ารงรักษาไว้ซึ่ง             
ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับ
วิศวกร 

3(3–0–6) 

FUNMA106   แคลคูลัส 2 ส าหรับ
วิศวกร 

3(3–0–6) 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3–0–6) 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

ส าหรับวิศวกร 
1(0–3–2) 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3–0–6) 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับ

วิศวกร 
1(0–3–2) 
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 30 
   1.1 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15  
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 6 30 

   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และ
นันทนาการ 

 2  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 112 100 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  45 32 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  58 60 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 8 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
    

รวม 120 149 136 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
พ.ศ.2555 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
พ.ศ.2560 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง  3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ                  3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) -  
13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4) -  
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน์  

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13064001 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสร้างสรรค์    3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชพี  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม            
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
               รายงาน 

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
  สังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
   กฎหมาย 

3(3-0-6) 

-  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
-  GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
-  GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต    

และการท างาน 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร ์

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร ์

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติ                   
กับชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                 3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
              วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) -  
13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมาย 
              ทางวิชาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ      
              เทคโนโลยี 

3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพ่ือการสืบค้น 3(3-0-6) -  
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) -  
13044007 การพูดและการเขียนทาง 
              วิชาชีพ   

3(3-0-6) -  

13044009 วรรณกรรมไทยส าหรับ 
               มัคคุเทศก์  

3(3-0-6)  
 

-  

13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) -  
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา 
              ความคิด 

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ 3(3-0-6) -  
13044015 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) -  
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
               ต่อเนื่อง 
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้น 
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้นต่อเนื่อง 
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ 
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 
13041005ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

- 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบ 
                วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

-   GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ 
                น าเสนอ 

3(3-0-6) 

-   GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
-   GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาว 

                 ต่างประเทศ 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
   GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
   GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  GEBLC104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   4. กลุ่มวิชาสุขภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 ว่ายน้ า 2(1-2-3) -  
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟท์บอล  2(1-2-3) -  
13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -  
13021018 ยูโด  2(1-2-3) -  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025 ลีลาศ  2(1-2-3) -  
13021027 ฟุตซอล  2(1-2-3) -  
13021031 การช่วยคนตกน้ าและความ 
              ปลอดภัยทางน้ า 

3(2-2-5) 
 

-  

13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

3(2-2-5) -  

13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 3(2-2-5) -  
13021040 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) -  
13021041 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022001 นันทนาการ  2(1-2-3) -  
13022005 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม    2(1-2-3) -  
13022006 เกมสร้างสรรค์ส าหรับ 
               นันทนาการ  
 

2(1-2-3) 
 
 

                         - 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข 
              ปฏิบัติ 
13022018 สวัสดิศึกษา 
13022020 ค่ายพักแรม 

- 

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
-    GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
-  GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
-  GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
  GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
22012105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

 
 3(3-0-6) 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
FUNMA105  แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

 
3(3-0-6) 

22012106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) FUNMA106  แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22012205 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) - - 
22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) 

22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) -  
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับ 
              วิศวกร 

1(0-3-1) -  

30010101เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010103 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010104 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3(2-3-5) 

 
-  

32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
34060103 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) ENGIE102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
34062202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31073202 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) -  
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

-  ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 34070102 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม          
               เครื่องมือกล 

3(1-6-4) ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม           
เครื่องมือกล 

3(1-6-4) 

 34070103 งานเครื่องมือกล 3(1-6-4) ENGTD102 งานเครื่องมือกล 3(1-6-4) 
 34072202 การประลองวิศวกรรมการวัด  

และตรวจสอบ 
2(1-3-3) ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัด         

และการตรวจสอบ 
2(1-3-3) 

 34071201 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3(2-3-5) ENGITD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน     
ออกแบบภาพ 2 มิติ 

3(2-3-5) 

-  ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน  
ออกแบบภาพ 3 มิติ 

2(1-3-3) 
 

34071202 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล   
อัตโนมัติ 1 

3(1-6-4) 
 

ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล  
อัตโนมัติ 

3(1-6-4) 
 

34073202 การปรับแต่งแม่พิมพ์ 1(0-3-1) ENGTD107 การปรับแต่งแม่พิมพ์ 1(0-3-1) 
34071304 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล

อัตโนมัติ 2  
3(1-6-4) ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล  

               อัตโนมัติขั้นสูง 
3(1-6-4) 

34073302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 3(1-6-4) ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3(1-6-4) 
34073303 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3(1-6-4) ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3(1-6-4) 
34073306 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2 3(2-3-5) ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูป

โลหะ 
3(2-3-5) 

34073307 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
ขั้นสูง 

3(2-3-5) 
 

ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
ขั้นสูง 

3(2-3-5) 
 

34071303 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

3(2-3-5) 
 

ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ   
ออกแบบและการผลิต 

3(2-3-5) 
 

-  
 

ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน   
วิศวกรรม 

2(1-3-3) 
 

34073305 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ
และจับงาน 

3(2-3-5) ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ  
และจับงาน 

3(2-3-5) 

-  ENGTD116 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิต  
อัตโนมัติ 

3(2-3-5) 

34073301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนรูปถาวร 

3(3-0-6) ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ      
เปลี่ยนรูปถาวร 

3(3-0-6) 

34072405 งานทดสอบและปฏิบัติแม่พิมพ์ 1(0-3-1) ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติแม่พิมพ์ 1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
34074406 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) ENGTD119 การปรับแต่งและบ ารุงรักษา   

แม่พิมพ์ 
3(2-2-5) 

34075398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม  
แม่พิมพ์ 

1(0-3-1) ENGTD120 การเตรียมโครงงาน             
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

1(0-3-1) 

34075499 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 3(1-6-4) ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ 3(1-6-4) 
34075402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

แม่พิมพ์ 
 6(0-40-0) ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม    

แม่พิมพ์ 
6(0-40-0) 

34075302 การฝึกงานทางวิศวกรรม
แม่พิมพ์ 

3(0-40-0) 
 

ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรม   
แม่พิมพ์ 

3(0-40-0) 
 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  
  - - 
31073202 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) - - 
34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
34062201 การศึกษางาน 3(3-0-6) ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
34062301 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
34062303 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
34062304 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
34062305 การวางแผนและควบคุม 
              การผลิต 

3(3-0-6) ENGIE116 การวางแผนและควบคุม 
              การผลิต 

3(3-0-6) 

34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(2-2-5) ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
34062306 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) ENGIE120 การออกแบบโรงงาน 

              อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

34062313 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
34062402 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) ENGIE136 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
34061316 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
34071305 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2-3-5) ENGTD124 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2-3-5) 
34071306 ระบบการผลิตแบบรวม 3(2-3-5) ENGTD125 ระบบการผลิตแบบรวม  3(2-3-5) 
34073408 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด 3(2-2-5) ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด  3(2-2-5) 
34073309 กรรมวิธีการอัดรีด 3(2-3-5) ENGTD127 กรรมวิธีการอัดรีด 3(2-3-5) 
34073310 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ 3(2-3-5) ENGTD128 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ 3(2-3-5) 
34070204 การหล่อและการเชื่อมโลหะ 3(1-6-4) ENGTD129 การหล่อและการเชื่อมโลหะ 3(1-6-4) 
34072203 การประลองการทดสอบวัสดุ 2(1-3-3) ENGTD130 การประลองการทดสอบวัสดุ 2(1-3-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 
1.คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์           ประธานกรรมการ 
1.2 รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการ  กรรมการ 
1.3    ผศ.ดร.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ              กรรมการ 
1.4     ผศ.เชษฐ  อุทธิยัง              อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ 
1.5 ผศ.นทีชัย     ผสัดี  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ 
1.6     นายอดิเรก   ชัยนวกุล  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ 
1.7     นายเกรียงไกร  ธารพรศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ 
1.8     ผศ. สวุิช     มาเทศน์            อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ  
1.9     นายสิงห์คาน  แสนยากุล        อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ 
1.10  นายศุภสิทธ์    มะโนเครื่อง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร    กรรมการ 
1.11  ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร  กรรมการและเลขานุการ  

 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

2.1 ด้านวิชาการ 
1) รศ.ดร.วัสสนัย  วรรธนัจฉรยิา รองศาสตราจารย์/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.2 ด้านวิชาชีพ 
     1) รศ.ศันสนีย์  สุภาภา       ผู้แทนสภาวิศวกร รองศาสตราจารย์/ภาควิชาวิศวกรรม 

 อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) นายนพดล  วิริยะตระกูลธร  ประธานบริษัท/บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล 
  พรีซิชั่น โปรดักส์ จ ากัด 

2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 1) นายจีระศักดิ์  เกาะสูงเนิน รองหัวหน้าวิศวกรคุณภาพ/บริษัท ฮอนด้า  
  ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2) นายเกียรติศักดิ์  มีขันทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท/บริษัท แอดวานซ์   
  เซอร์เฟส จ ากัด 

       
 



134 

 

ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่ ๑๓๖/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖o) 
------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖o ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai 
Qualification Framework: TQF) และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล   พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
๑.  ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ                          ประธานกรรมการ 
๒.  ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
๓.  นายกิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๔.  รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

          ๕.  รศ.บัณฑิต  ทิพากร          รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆให้การพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
  

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
๑. ผศ.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ ประธานกรรมการ 
๒. รศ.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต าแหน่ง คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๓. รศ.มงคล มงคลวงศ์โรจน์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
     ต าแหน่ง กรรมการสภาวิศวกร 
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๔. รศ.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๕. นางสมสมร วงศ์รจิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต าแหน่ง นักวิชาการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ           
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖. นายบรรเจิด ดอนเนตรงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต าแหน่งนักวิชาการมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

๗. ผศ.เชษฐ   อุทธิยัง กรรมการ 
๘. ผศ.นทีชัย  ผัสด ี กรรมการ 
๙. ผศ.สุวชิ  มาเทศน์ กรรมการ 
๑o. นายสิงห์คาน  แสนยากุล กรรมการ 
๑๑. นายเกรียงไกร  ธารพรศรี กรรมการ 
๑๒. นายอดิเรก  ชัยนวกุล กรรมการ  
๑๓. นายศุภสิทธ์  มโนเครื่อง กรรมการ 
๑๔. ผศ ศุภชัย  อัครนรากุล กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์วัสสนัย  วรรธนัจฉริยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
      คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมเจตน์  พัชรพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุภายนอก 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าภาควชิาวิศวกรรมวัสดุ  

  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๔. รองศาสตราจารย์ศันสนีย์  สุภาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ต าแหน่ง ผู้แทนสภาวิศวกร  
            รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
           คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕. นายนภดล วิริยะตระกูลธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    ต าแหน่ง ประธานบริษัท  อินเตอร์ เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักส์ จ ากัด 
๖. นายจีระศักดิ์  เกาะสูงเนิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  ต าแหน่ง รองหัวหน้าวิศวกรคุณภาพ  
 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

๗. นายเกียรติศักดิ์  มีขันทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์  เซอร์เฟส จ ากัด 

๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรเชษฐ์  หวานเสียง กรรมการ 
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๙. นายค ารณ  แก้วผัด กรรมการ 
๑o. นางสาวอมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล กรรมการ 
๑๑. นายสมควร  สงวนแพง กรรมการ 
๑๒. นางสาวมนินทรา  ใจค าปัน กรรมการ 
๑๔. นายแมน  ตุ้ยแพร่ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๖    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

     (นายกิจจา  ไชยทนุ) 

                 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติและผลงานวิชาการของ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับที่ 1 

 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมแม่พิมพ์    
2. ชื่อ – สกุล                    นายเชษฐ  อุทธิยัง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม เทคโนโลยีการข้ึนรูป
โลหะ 

2547 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตภาคพายัพ 

วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 
 เชษฐ  อุทธิยัง (2559). “การพัฒนาเพื่อขึ้นรูปหลังคาท าจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิท”. การ 
  ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) วันที่  
  24-26 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, หน้า 219-221. 

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ นทีชัย ผัสดี เชษฐ อุทธิยัง และ ชัยทวัฒน์ รัตนวรกิจ. (2559). “อิทธิพลของการ 
ปรับปรุงผิวสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติก     
แอซิด กับเส้นใยเถ้าชานอ้อย”, การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 
มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 603-611. 

          วัชรินทร์ สิทธิเจริญ เชษฐ อุทธิยัง นทีชัย ผัสดี และชนกพล วงศ์พรหม. (2559). “สมบัติการไหลและ 
  พฤติกรรมการบวมตัวของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดผสมสารตัวเติม    
  ซิลิกาจากเส้นใยเถ้าชานอ้อย”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ 
  ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 
  วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 1,075-1,080 
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6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตร…ี…10…….ปี  

  Industrial Plant Design 
  Punch and die Design 
  Automatic machine tool Technology 

 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ................................................ 

     (ผศ.เชษฐ  อุทธิยัง) 
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ล าดับที่ 2 

 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมแม่พิมพ์    
2. ชื่อ – สกุล                    นายวัชรินทร์  สิทธิเจริญ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา 
  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ 2554 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ 2542 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2536 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 
 Sitticharoen W.,  Chainawakul A., Sangkas T. and Kuntham Y., (2016). “Rheological  
             and mechanical properties of silica-based bagasse-fiber-ash-reinforced 

recycled HDPE composites”, Mechanical Composite Material. Vol 52, 
No. 3, pp. 421-432. 

Intawong N., Udomsom S., Sugtakchan K. and Sitticharoen W., (2015). “Influence  
             of flow pattern development at die entrance and inside annular die 

on extrudate swell behavior of NR compound”, Polímeros,Vol 25, No. 
5, pp. 508-513. 

 วัชรินทร์ สิทธิเจริญ นทีชัย ผัสดี เชษฐ อุทธิยัง และ ชัยทวัฒน์ รัตนวรกิจ. (2559). “อิทธิพลของการ 
ปรับปรุงผิวสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติก     
แอซิด กับเส้นใยเถ้าชานอ้อย”, การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 
มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 603-611. 
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          วัชรินทร์ สิทธิเจริญ เชษฐ อุทธิยัง นทีชัย ผัสดี และชนกพล วงศ์พรหม. (2559). “สมบัติการไหลและ 
  พฤติกรรมการบวมตัวของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดผสมสารตัวเติม    
  ซิลิกาจากเส้นใยเถ้าชานอ้อย”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ
  ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 
  วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 1,075-1,080. 

 
6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2547) การศึกษางาน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 342 หน้า 
 วัชรินทร์ สิทธิเจริญ. (2558) การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอ 
             เดียนสโตร.์ 286 หน้า 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……18…….ปี  

 Jig and Fixture Design 
 Work Study 
 Automatic Machine Tool Technology 2 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท……1…….ปี  
 Tool Design 

 
 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ................................................ 

(ผศ.ดร. วัชรินทร์ สิทธิเจริญ) 
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ล ำดับที่ 3 

 
 
 

ประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
2. ชื่อ – สกุล                    นายศุภชัย  อัครนรากุล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับกำรศึกษำ  สถำบันกำรศึกษำ  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  สำขำวิชำ พ.ศ. 
5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2549 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทเวศร์ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 

 
6.  ผลงำนทำงวิชำกำร 
 6.1  งำนวิจัย(ผลงำนวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 
     Watcharin Sitticharoen, Supachai Aukaranarakul, and Kitti Kantalue. (2017). 

“Hybrid polymer biocomposites reinforced with sugarcane bagasse and 
eggshell microparticles.” The 9th International conference on Science, 
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), 26-28 
June 2017, Kunming, China. pp. 524-527 

 
6.2  บทควำม 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสำรทำงวิชำกำร 
      ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  

 Quality Control 
 Machine Tools 
 Tools and Die Engineering Project 

 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ................................................ 

(ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล) 
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 ล าดับที่ 4 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมแม่พิมพ์                        
2. ชื่อ – สกุล                    นายนทีชัย  ผัสดี 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี 

วศ.ม. เทคโนโลยีการข้ึนรูป
โลหะ 

2545 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ นทีชัย ผัสดี เชษฐ อุทธิยัง และ ชัยทวัฒน์ รัตนวรกิจ. (2559). “อิทธิพลของการ 
ปรับปรุงผิวสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติก     
แอซิด กับเส้นใยเถ้าชานอ้อย”, การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 
มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 603-611. 

          วัชรินทร์ สิทธิเจริญ เชษฐ อุทธิยัง นทีชัย ผัสดี และชนกพล วงศ์พรหม. (2559). “สมบัติการไหลและ 
  พฤติกรรมการบวมตัวของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดผสมสารตัวเติม   
  ซิลิกาจากเส้นใยเถ้าชานอ้อย”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ
  ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 
  วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 1,075-1,080   

 
6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

         ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  

 Introduction to Plasticity 
 Metrology Engineering Laboratory 

 
 
 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ................................................ 

     (นายนทีชัย  ผัสดี) 
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  ล าดับที่ 5 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา    วิศวกรรมแม่พิมพ์    
2. ชื่อ – สกุล                    นายอดิเรก  ชัยนวกุล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมระบบการ
ผลิตและอัตโนมัติ 

2550 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย 
 Sitticharoen W.,  Chainawakul A., Sangkas T. and Kuntham Y., (2016). “Rheological  

             and mechanical properties of silica-based bagasse-fiber-ash-reinforced 
recycled HDPE composites”, Mechanical Composite Material. Vol 52, No. 3, 
pp. 421-432. 

 
6.2  บทความ 

 ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี……6…….ปี             

 Computer Aided Design  
 Computer Aided Manufacturing 
 Engineering Statistics 

 
 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ................................................ 

     (นายอดิเรก  ชัยนวกุล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 

 

ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรม         

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. องค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และการจ าลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์การจ าลองระบบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลองระบบ
ป้อนกลับและการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืนๆที่กระท ากับระบบเชิงกลรวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆมา
กระท า 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหลหลักการพลศาสตร์ของของไหลการเคลื่อนที่ของความร้อนระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสารการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปและการเกิดปฏิกิริยาของ
สสารการประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆรวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันกระบวนการผลิตการขนส่งเป็นต้นรวมถึงกลไกหรือหลักการ
การเปลี่ยนรูปของพลังงานและรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
ส าหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจรและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสัญญาณเป็นต้นรวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ที่ เกี่ ยวเนื่ องทางชีว วิทยาสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม  (Biology Health and 
Environment) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
ENGTD101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล (Basic 
Machine Tool Engineering Training) 

   x   x  

ENGTD102 งานเครื่องมือกล (Machine Tool)    x   x  
ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ 
(Computer Aided Design2D) 

x        

ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ
(Computer Aided Design 3D) 

x        

ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic 
Machine Tool Technology) 

   x   x  

ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced 
Automatic Machine Tool Technology) 

   x   x  

ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ (Punch and Die 
Design) 

 x  x   x  

ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก (Plastic  Mould 
Design) 

   x   x  

ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming 
Die Design) 

 x  x   x  

ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง (Advanced 
Plastic Mould Design) 

   x   x  

ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
(Computer Aided Design and Manufacturing) 

x        

ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer Aided 
Engineering) 

x        

ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน (Jig and 
Fixture Design) 

 x  x   x  

ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร 
(Introduction to Plasticity) 

 x  x     

ENGTD119 การปรับแต่งและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ (Fitting and 
Maintenance) 

   x   x  
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ENGIE102 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)     x  x  
2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)       x x 
3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)       x  
4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance) 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)       x  
5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ (Production and Operations 
Management) 
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production 
Planning and Control) 

      x  

6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 
Engineering Techniques) 
ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ (Tools and 
Die Engineering Pre-Project) 

x x  x     

ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์ (Tools and Die 
Engineering Project) 

x x  x   x  

ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ (Co – Operative 
Education in Electrical Engineering) 

   x   x  

ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ (Tools and Die 
Engineering Practice) 

x x  x   x  
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ภาคผนวก ฎ 
รายละเอียด มคอ.1 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
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  มคอ.๑ 

๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
 ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 
 ชื่อสาขาวิชา  

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)  
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม

โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคมุ หรือ 

วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖) วิศวกรรมเคร่ืองกล 
(๗) วิศวกรรมโยธา 
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙) วิศวกรรมเคมี 
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 
(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

  (๑๗)  วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ  
    
๒. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    วศ.บ.  
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering 
     B.Eng.  
 
หมายเหต ุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู

เปนหลัก สวนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน หากชื่อปริญญาและหรือ
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  มคอ.๑ 

๒ 

ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญาน้ันๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

  
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีพ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ  

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวชิายอย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ  

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา 
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร 
เชน International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากร
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการ
ของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 
๑) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง  

   (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองในดานกลศาสตร  

   (Mechanics)  
๓) องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  

   (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ  

   (Chemistry and Materials)  
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  มคอ.๑ 

๓ 

๕) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางพลังงาน  
   (Energy)  
๖) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

   (Electricity and Electronics) 
๗) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ   

   (System Management)    
๘) องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม  

   (Biology Health and Environment) 
 
องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหา
ความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 
 องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูที่เก่ียวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาท่ีเก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เน้ือหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา 
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เน้ือหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  
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องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 
Environment)  หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงาน
ที่เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 
 รูปที่ ๓.๑  แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร 
และกลศาสตรของไหล 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่อง 
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การบริหารจัดการระบบ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา  
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

+ 
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หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเน้ือหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพน้ันๆ  

 ๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละ
หัวขอที่เก่ียวของไดในอนาคต 

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  

๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

๔.๖ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค 
ในการติดตอส่ือสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
  มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 
 ๕.๒ ความรู  

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา   

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
  

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
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(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(๕) มี จิตสํ านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 
 ๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สาํหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
(๕) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได  

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิศวกร (Council of Engineer)  

 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาท่ีหลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี  
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(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่ เปนความรู พ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน 
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต  
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
  วิชาเฉพาะดาน*    
 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
 หมายเหตุ  * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร  
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน 

 
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับไฟฟา 

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ 
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มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรูในแขนงวิชายอยบางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยชื่อของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

 
๘.๒ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลงั) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
     Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 
๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 
๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
    Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission) 
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking) 

 
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)  
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
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๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 
๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering)  
๓) กลุมความรูดานวศิวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)  
๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)  
๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)  
๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering)  
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering)  
๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental System and Management) 

 
๘.๑๑ สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)   
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

 
๘.๑๒ สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล   
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 
๘.๑๓ สาขาวชิาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design)  
๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing)  
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering)  
๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering)  
๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics)  
 

๘.๑๔ สาขาวชิาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 
 ๘.๑๕ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑)  กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)     
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)  
๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)  
๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques)  
 

๘.๑๖ สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
๓) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management 
and Food Safety) 

 
๘.๑๗ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุมความรูดานส่ิงแวดลอม (Environment) 
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  

 ๙.๑ กลยุทธการสอน   
 การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิชา โดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป
ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย 
นาํเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  
 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลาน้ี จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา 
มีความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผูอ่ืน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน 
การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย

191



  มคอ.๑ 

๑๓ 

และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวย
ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘    

ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต  
 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังน้ี 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี 

๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทา  
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู  
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 
 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ
สาขาวิชาที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

193



  มคอ.๑ 

๑๕ 

๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ 
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเคร่ืองมืออุปกรณ 
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ต 
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ัน ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  

ทั้งน้ี ทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากน้ี การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม  

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย 
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนด 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชาน้ี ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม     

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ   

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 
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(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู     
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร                

เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ 
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ  
 กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังนี้ 
 ๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 
 ๒) สถาบันแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา    
ที่เก่ียวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน  หากเปนหลักสูตรที่เก่ียวของกับวิศวกรรมควบคุม 
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ี
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) นั้น 
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา
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และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๔)  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
 ๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
 ๗) เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๘) เม่ือส้ินสดุการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๙) เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 
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๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
 ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  
 ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรบัการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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๑๘. ภาคผนวก 
 

๑๘.๑ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร  
 เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ 
(ขอ ๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเน้ือหา
ความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง
ดังตอไปน้ี 
 

๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวศิวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 
หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่

เก่ียวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕) เขาดวยกัน ซึ่ง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ 
แตละหลักสูตร ทั้งน้ีสามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Circuits and Devices) 

X   X  X   
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(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Measurement and Instruments) 

X    X X 
  

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม  
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขบัเคลื่อน 
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis) X    X X   
การออกแบบ การประมาณการ และการติดต้ังทางไฟฟา  
(Electrical System Design, Estimation and Installation) 

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

 
๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)  

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   
อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   
สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร 
การส่ือสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications) X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   
อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and Circuits) X   X  X   
สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย         

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X    X X X  
การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking) X     X X  
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๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   
วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล) X    X X   
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบอนาล็อก    X  X   
วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก X    X X   
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดาํเนินกรรมวธีิสัญญาณ 
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   
ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X   X X   
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตวั 
ส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา X   X X X   
ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 
๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑)  กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
       (Basic Electrical and Electronics Engineering) 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)  X    X X   
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)  X   X X X   
วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors) X     X   

(๒)  กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
การวัด (Measurements)  X X X   X   
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   
เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  
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(๓)  กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 
สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   
การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)  X     X   

(๔)  กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  
การส่ือสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ X     X X  

ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕)  กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  X      X  
การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)   X X   X X  

 
๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 
กลศาสตร X X  X     
การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     
พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X    X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   
วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   
เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   
อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   
การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
กระบวนการผลิต    X   X  
การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   
ผลิตภัณฑ  X  X  X X  
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๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชงิกล  (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  
ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       
ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X       
วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     
กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials) X X  X X    
กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  
การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    
อุณหพลศาสตร  (Thermodynamics) X  X  X    
การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    
การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปล่ียนรูปของพลังงาน  
(Energy and Energy Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)      X   
ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      
การควบคุมระบบ (System Control) X      X  

 
๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต  
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)   X X X X X    
ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    
ระบบบังคับเล้ียว (Steering system) X X       
ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     
โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body) X X X X     
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(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);  
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);  
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 
พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนท่ีของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       
การวิเคราะหการส่ันสะเทือนยานยนต (Ride analysis);  
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis); 

X X       

 
๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 
เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   
กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 
กลศาสตรของไหล X  X      
ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 
กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 
อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเกี่ยวของ X X X   X   

 
๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวัสดแุละกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 
การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน    X X   X  X X 
ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 
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(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ X      X  
การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   X   X X  X  
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ  
      (Production and Operations Management) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต   X      X  
การวิจัยดําเนินงาน X      X  
การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ  X      X  
การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  
การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
      (Integration of Industrial Engineering Techniques) 
การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 
๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ  
(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  
การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X X X   X X 
วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X  
วิศวกรรมขนสง X      X  
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 ๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี   
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคม ี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances) X  X X     
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X X X    
จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      
การถายโอนความรอน (Heat Transfer) X  X  X    
การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     
การออกแบบกระบวนการ (Process Design) X  X X   X  
การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X  
การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  
ส่ิงแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและนํ้าเสีย    

(Water and Wastewater Engineering) 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย   
(Water and wastewater treatment processes) 

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)  

การจัดการขยะมูลฝอย  
(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 
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(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพษิทางอากาศ  มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
(Air pollution control) 

X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการส่ันสะเทือน  
(Noise and vibration control) 

X X  X X  X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  
(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการส่ิงแวดลอม 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Surface Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน  
(Underground Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ  
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี  
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน  
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศลิาวศิวกรรม 
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X  X     
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร 
เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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๒๙ 

๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวศิวกรรมวัสด ุ
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวสัดุ (Nature of Materials) 
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   
การเส่ือมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลติวัสดุ (Materials Processing) 
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X 
อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    
จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวสัดุ (Material Analysis and Testing) 
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   
การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   
การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔)  กลุมการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมวัสด ุ 
        (Integration of Materials Engineering Techniques) 
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 
หมายเหต ุกรอบเน้ือหาความรูนี้ สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร 

(Basic Knowledge of Food Engineering) 
วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร   
(Food Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    
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๓๐ 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร  
(Unit Operations and Food Processing) 

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X   
การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control) X  X   X   
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานเครื่องจกัรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X  X     
การออกแบบเคร่ืองจักรกลอาหารและตนกําลัง  
(Food Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    
หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ  
(Hygienic Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 
(System Management and Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม   
(Engineering Economics and Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Quality Control in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม  
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X 

 
๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
     (Basics in Bioprocess Engineering) 
การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    
วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลติ (Manufacturing Processes) 
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 
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๓๑ 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     
อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    
กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 
เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม (Environmental Biotechnology)       X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)       X X 
ความปลอดภัย (Safety)       X  
การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 
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